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VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do

monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách
a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania

údajov a spracovaní informácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 1 písm.
j) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Poskytovateľ údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (ďalej len
„monitorovací systém“) poskytuje údaje do monitorovacieho systému elektronicky prostredníctvom
webového sídla prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Na tento účel prevádzkovateľ
monitorovacieho systému vytvorí poskytovateľovi údajov prístupový účet do monitorovacieho
systému, na základe predloženej žiadosti. Údaje sa poskytujú do monitorovacieho systému vo
formáte zverejnenom na webovom sídle prevádzkovateľa monitorovacieho systému.

(2) Výstupom z monitorovacieho systému je súbor údajov

a) o pokroku pri dosahovaní cieľov podľa § 5 ods. 1 zákona,

b) na účely

1. vyhodnocovania plnenia cieľov koncepcie energetickej efektívnosti,

2. vypracovania akčného plánu energetickej efektívnosti,

3. tvorby analýz v oblasti energetickej efektívnosti,

4. tvorby strategických a koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,

5. monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa §10 ods. 10 a 11 zákona,

6. vypracovania správy o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej efektívnosti,

c) o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch.

§ 2

(1) Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do
monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do
monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. e) a f) zákona je uvedený v prílohe č. 2.
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(3) Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej
spotrebe za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
poskytovaných do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Súbor údajov o vykonaných opatreniach zúčastneného subjektu na zlepšenie energetickej
efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaných
do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy
významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku je uvedená v prílohe č. 5.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Vazil Hudák v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 13/2016 Z. z.
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Príloha č. 1  

k vyhláške č. 13/2015 Z. z.  

 

 
Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do 

monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona  

Názov 

poskytovateľa 

údajov do 

monitorovacieho 

systému 

 

Sídlo 
 

IČO 
 

 

Forma energie 
 

Celková spotreba 

energie 

Benzín motorový l 
 

Nafta motorová l 
 

Zemný plyn kWh 
 

Teplo kWh 
 

Elektrina kWh 
 

Iné 
  

 



Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 13/2016 Z. z.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 13/2016 Z. z.

DynamicResources\71d538a8-d123-4e85-8998-82081f5fcb46_2.pdf

4 
 

Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do 

monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. e) a f) zákona 

 

Meno 

a priezvisko/ 

názov 

poskytovateľa 

údajov do 

monitorovacieho 

systému 

 

Adresa 

trvalého 

pobytu/sídlo 
 

IČO 
 

 

Forma energie 
 

Celková spotreba 

energie 

Zemný plyn kWh 
 

Teplo kWh 
 

Elektrina kWh 
 

Iné 
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Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej 

spotrebe 

 

 

Obchodné meno dodávateľa energie: 

Sídlo: 

IČO: 

 

 

Skupina 

koncových 

odberateľov 

alebo 

konečných 

spotrebiteľov 

energie 

 

Štatistická 

klasifikácia 

ekonomických 

činností 

Lokalizácia  

(NUTS III) 

Forma komerčne dostupnej energie  

Celkové 

predané 

množstvo  

Predané množstvo 

 

 [MWh] 

Počet koncových  

odberateľov alebo 

konečných  

spotrebiteľov 

[ks] 

[MWh] 

Domácnosti   
   

Ostatní 

v členení 

podľa 

osobitného 

predpisu
1
) 

     

Počet 

koncových 

odberateľov 

alebo 

konečných 

spotrebiteľov 

spolu 

     

 

Pre domácnosti sa uvádza počet konečných spotrebiteľov alebo počet odberných miest. 

 

                                                           
1
) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

ekonomických činností. 
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Formy komerčne dostupnej energie

Označenie Názov
a zemný plyn
b skvapalnený zemný plyn
c čierne uhlie
d koks čiernouhoľný
e hnedé uhlie
f hnedouhoľné brikety
g lignit
h rašelina
i rašelinové brikety
j ťažký vykurovací olej
k ľahký vykurovací olej
l benzín motorový
m nafta motorová
n skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)
o drevo
p drevené pelety/brikety
q teplo
r elektrina
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Súbor údajov o vykonaných opatreniach zúčastneného subjektu na zlepšenie 

energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci 

kalendárny rok poskytovaných do monitorovacieho systému 

  

Zúčastnený subjekt* Konečný spotrebiteľ* 

Obchodné meno 

  

Meno a 

priezvisko/obchodné 

meno   

IČO   IČO   

Sídlo 

  

  

  

Adresa trvalého 

pobytu/sídlo   

SK NACE   

    Názov projektu*   

Miesto realizácie*   

Začiatok realizácie*   

Koniec realizácie*   

Doba realizácie*   

Investičné náklady   

z toho zdroje EÚ 

 z toho štátny rozpočet 

 iné   

    Ekonomické vyhodnotenie 

Cash – Flow projektu (eur/r)   Doba hodnotenia 

(roky) 

  

Jednoduchá doba návratnosti 

(roky) 

  Diskont (%)   

Reálna doba návratnosti (roky)   Čistá súčasná hodnota 

(eur) 

  

Vnútorné výnosové 

percento (%) 

  

    Zoznam vykonaných opatrení* Typ opatrenia Životnosť 

    

    



Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 13/2016 Z. z.

8 
 

Opis vykonaných opatrení 

  

    Bilančné údaje 

  

Pred 

realizáciou Po realizácii Rozdiel 

Konečná spotreba palív a energie  

(MWh/r)*       

z toho jednotlivé formy energie       

        

Náklady na energiu v aktuálnych 

cenách (v eurách)       

z toho jednotlivé formy energie       

        

    Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 

Znečisťujúca látka Pred 

realizáciou Po realizácii Rozdiel 

Tuhé znečisťujúce látky (t/r)       

SO2 (t/r)       

NOx (t/r)       

CO (t/r)       

CO2 (t/r)       

    Ročná úspora energie (kWh/rok)*   

Celková úspora energie 

vzhľadom na životnosť opatrení 

do roku 2020 (kWh)*   

Celková podlahová plocha 

obnovenej budovy (m
2
)   

Popis metódy výpočtu úspory 

energie* 

  

* Povinné údaje 
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Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy 

významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku 

Názov poskytovateľa údajov do 

monitorovacieho systému 
 

Sídlo  

IČO  

Počet obnovených budov  

 
 
 

 Údaje o obnovenej budove: 

Typ užívateľa budovy 
(a)

  

Číslo energetického certifikátu   

Kategória budovy
2
)   

Ulica, súpisné číslo, obec, okres   

Stavebno-technické údaje budovy 

celková podlahová plocha [m
2
]   

rok (prvej) kolaudácie  

dátum začatia významnej obnovy  

dátum ukončenia významnej obnovy  

konštrukčná výška podlažia [m]  

typ nosnej konštrukcie  

typ obvodového plášťa  

Údaje o energetickej hospodárnosti budovy
3
) 

Potreba energie na vykurovanie [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na prípravu teplej vody [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na chladenie a vetranie [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na osvetlenie [kWh/(m
2
.a)]   

Celková potreba energie [kWh/(m
2
.a)]   

Primárna energia [kWh/(m
2
.a)]   

Podiel energie z OZE [%]   

Opis vykonaných opatrení v členení 

Tepelná ochrana   

Vykurovanie   

Príprava teplej vody   

Chladenie a vetranie   

Osvetlenie   

 

 

 

 

 

                                                      
2
) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
3
) 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. 



Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 13/2016 Z. z.

10 
 

  

Investičné náklady celkom [eur]   

  

  

  

  

- z toho EÚ [eur] 

- z toho štátny rozpočet [eur] 

- z toho mimo-rozpočtové zdroje [eur] 

- iné [eur] 

Prevádzkové údaje (roky i-1, i-2 a i-3) 

Spotreba energie  

elektrina [kWh]   

zemný plyn [kWh]   

teplo [kWh]   

iné [kWh] 
 

Spotreba tepla [kWh]  

z toho vykurovanie [kWh]  

z toho príprava teplej vody [kWh]  

z toho iné [kWh]  

Vlastný zdroj tepla v budove áno/nie 

Spotreba teplej vody [m
3
]  

Výroba z OZE [kWh]   

z toho elektrina [kWh]  

z toho teplo [kWh]   

Druh obnoviteľného zdroja    

Inštalovaný výkon elektrický [kWe]  

Inštalovaný výkon tepelný [kWt]   

Prevádzkové údaje (rok i) 

Spotreba energie  

elektrina [kWh]   

zemný plyn [kWh]   

teplo [kWh]   

iné [kWh] 
 

Spotreba tepla [kWh]  

z toho vykurovanie [kWh]  

z toho príprava teplej vody [kWh]  

z toho iné [kWh]  

Vlastný zdroj tepla v budove áno/nie 

Spotreba teplej vody [m
3
]  

Výroba z OZE [kWh]   

z toho elektrina [kWh]  

z toho teplo [kWh]   

Druh obnoviteľného zdroja    

Inštalovaný výkon elektrický [kWe]  

Inštalovaný výkon tepelný [kWt]  
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Plánované údaje (rok i+1) 

Plánovaná úspora energie - KES [kWh/rok]
(b)

  

Plánovaná úspora energie - PES [kWh/rok]
 (b)

  

 

Vysvetlivky: 
 

  

i -  rok realizácie významnej obnovy budovy, 

(a) - uvedie sa užívateľ verejnej budovy, napr. ústredný orgán štátnej správy, orgán štátnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou, miestny orgán štátnej správy, samosprávny kraj, mesto 

alebo obec, 

(b) - uvedie sa hodnota konečnej potreby alebo primárnej potreby, podľa dostupnosti 

z projektu obnovy budovy. 
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