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Zoznam skratiek:  

PD projektová dokumentácia 

CF Cash flow 

IRR vnútorné výnosové percento 

NPV čistá súčasná hodnota 

Ni investičné náklady 

NTL nízkotlak 

NFP nenávratný finančný príspevok 

EA energetický audit 

kWe kilowatt elektrický 

kWt kilowatt tepelný 

GJ gigajoule 

NN nízke napätie 

VN vysoké napätie 

PE polyetylén 

FV fotovoltaika 

A/C klimatizácia 

kWp 
jednotka špičkového výkonu 

fotovoltaiky 

TV teplá voda 

EM energetický manažment 

EE elektrická energia 

ELM elektromotor 

TRV termoregulačný ventil 

 

 

 

 

 

 

VZT vzduchotechnika 

CZT centrálne zásobovanie teplom 

SR Slovenská republika 

SV studená voda 

ZP zemný plyn 

ŽB železobetón 

KE Košice 

PK plynová kotolňa 

HUP hlavný uzáver plynu 

TZL tuhé zaťažujúce látky 

GES garantovaná energetická služba 

ZS zdravotné stredisko 
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 Identifikačné údaje   

 

1.1 Údaje o vlastníkovi budov 
 

Názov Obec Buzica 

Sídlo Buzica č.130, 044 73 Buzica 

IČO 00324035 

DIČ 2020746035 

Meno kontaktnej osoby Ing. Jozef Mohňanský 

Telefón, e-mail 
0905 757 307,  

buzica@obecbuzica.sk 

 

1.2 Údaje o predkladateľovi EA  

Obchodné meno Patros Roll s.r.o. 

Sídlo Kurská 4, 040 22 Košice  

IČO 46553479 

DIČ 2023433786 

Meno štatutárneho zástupcu firmy Ing. Peter Janko, MBA 

 

1.3  Údaje o spracovateľovi EA  
 

Meno a Priezvisko Ing. Peter Janko, MBA 

Energetický audítor č.  476/2008 – 0108  

Dátum narodenia 09.09.1984 

Trvalý pobyt  Kurská 4, 040 22 Košice 
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 Identifikácia predmetu účelového energetického auditu  
 

2.1 Identifikácia objektov, technických zariadení a činností určených na používanie   

    energie  
 

Predmetom účelového energetického auditu je celkovo šesť budov nachádzajúcich sa v obci Buzica. 
Konkrétne sa jedná o nasledujúce budovy: 
 

- bývalé Zdravotného stredisko (v skratke ZS), 

- Nákupné stredisko (v skratke NS),  

- štyri Bytové domy (v skratke BD1 až BD4). 

 
Zaradenie organizácie podľa SK-NACE:  
 
- 84.11.0 Všeobecná verejná správa 
 

 
Tabuľka 1 Základné parametre predmetu účelového energetického auditu 

Identifikácia činnosti 

Budova ZS 

Druh činnosti  Zdravotné stredisko 

Počet osôb   cca 17 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 250 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 8 

Počet zmien za deň  d1 1 

Budova NS 

Druh činnosti  Nákupné stredisko 

Počet osôb   cca 17 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 250 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 8 

Počet zmien za deň  d1 1 

Budova BD1 

Druh činnosti  Bytový dom 

Počet osôb   cca 13 (6 bytov) 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 365 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 - 

Počet zmien za deň  d1 - 
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Budova BD2  

Druh činnosti  Bytový dom 

Počet osôb   cca 18 (6 bytov) 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 365 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 - 

Počet zmien za deň  d1 - 

Budova BD3 

Druh činnosti  Bytový dom 

Počet osôb   cca 28 (12 bytov) 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 365 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 - 

Počet zmien za deň  d1 - 

Budova BD4 

Druh činnosti  Bytový dom 

Počet osôb   cca 21 (8 bytov) 

Počet vykurovaných budov  1 

Počet pracovných dní v roku D 365 

Trvanie pracovnej doby [h] t1 - 

Počet zmien za deň  d1 - 

 

 

Tabuľka 2 Parametre objektov 

Parametre objektov 

Budova ZS 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 331 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 3 140 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 683 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 941 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,299 
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Budova NS 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 207 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 1 811 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 364 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 748 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,413 

Budova BD1 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 159 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 1 464 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 338 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 599 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,409 

Budova BD2 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 159 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 1 464 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 338 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 599 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,409 

Budova BD3 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 280 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 3 835 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 945 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 1 185 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,309 
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Budova BD4 

Popis plochy Označenie Rozmer 

Celková zastavaná plocha [m2] A 399 

Obostavaný objem budovy [m3] Vb 3 218 

Celková podlahová plocha [m2] Ab 790 

Plocha ochladzovaných  

obalových konštrukcií [m2] 
∑Ai 1 141 

Faktor tvaru budovy  ∑Ai/Vb 0,355 

 

2.2 Informácia o pamiatkovo chránených budovách  

 
Žiadna z budov ktoré sú predmetom účelového energetického auditu, nie je v čase realizácie úEA 
pamiatkovo chránená, alebo postavená v pamiatkovej zóne. Z tohto pohľadu, realizácia súboru 
navrhovaných opatrení nepredstavuje obmedzujúci rámec pre zadávateľa úEA.  

2.3 Identifikácia miesta alebo adresy umiestnenia  

Predmet účelového energetického auditu sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese 
Košice - okolie, k. ú. Buzica.  
 

- nebytová budova (budova ZS), parcela č. 6/21, súpisné číslo stavby 117 

- nebytová budova (budova NS), parcela č. 12/1, súpisné číslo stavby 123 

- bytová budova (budova BD1), parcela č. 482, súpisné číslo stavby 325 

- bytová budova (budova BD2), parcela č. 483, súpisné číslo stavby 326 

- bytová budova (budova BD3), parcela č. 14/7, súpisné číslo stavby 120 

- bytová budova (budova BD4), parcela č. 277, súpisné číslo stavby 194 
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Obrázok 1 Situačná schéma budovy ZS 

 

zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 

S 
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Obrázok 2 Situačná schéma budovy NS 

  

zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 

 

 

 

S 
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Obrázok 3 Situačná schéma budovy BD1 

 

   zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 
 

 

 

S 
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Obrázok 4 Situačná schéma budovy BD2 

 

       zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 

 

Obrázok 5 Situačná schéma budovy BD3 

 

       zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 
 

S 

S 
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Obrázok 6 Situačná schéma budovy BD4 

 

   zdroj: https://www.katasterportal.sk/ 

 
 
 

2.4 Identifikácia majetkovoprávneho vzťahu zadávateľa účelového energetického 

auditu k predmetu účelového energetického auditu  

 
Predmet účelového energetického auditu je vo vlastníctve obce Buzica.   
 

2.5 Účel spracovania účelového energetického auditu  

Účelový energetický audit bude slúžiť ako súčasť podkladových materiálov na implementáciu 
investičnej priority, pri ktorej sa plánuje finaNSovanie z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Účelový energetický audit posudzuje súčasné tepelno-technické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a stav technických systémov budovy. Navrhuje opatrenia realizovateľné formou 
garantovanej energetickej služby. Rovnako tak navrhuje opatrenia na rekonštrukciu a modernizáciu 
stavebných konštrukcií a technických systémov budovy, stanovuje poteNSiál úspor energie, ich 
ekonomické a environmentálne hodnotenie.  

 

 

S 
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2.6 Použité podkladové materiály  

Ako podporné podklady k vypracovaniu účelového energetického auditu boli použité: 
 

1. Dostupné údaje o spotrebách energetických vstupov (spotreby EE a ZP) za roky 2019  

   až 2021.  

2. Zistenia skutkového stavu, získané počas prehliadky objektov.  

3. Dostupná technická a stavebná dokumentácia objektov. 

4. Platné národné technické normy. 

5. Fotodokumentácia objektov.  

 Zistenie a  vyhodnotenie súčasného stavu predmetu účelového 

energetického auditu  
 
3.1 Charakteristika budov 

3.1.1 Budova ZS 

 
Budova bývalého ZS postavená začiatkom 80-tych rokov 20. storočia. Pôdorys budovy má 
obdĺžnikový tvar s rozmermi 23,00 x 16,00 m. Zastavaná plocha budovy predstavuje 331 m2, výška 
atiky budovy je 10,80 m od podlahy prvého nadzemného podlažia.  
 
Budova je riešená ako trojpodlažná stavba (tri nadzemné podlažia), zasadená do mierneho svahu. 
Založenie budovy je na betónových pätkách a pilótach. Nosný systém stavby tvoria ŽB prefa prvky. 
Obvodový plášť je nenosný. Tvoria ho stenové panely z pórobetónu hrúbky 400 mm miestami 
kombinované z tehlami CV-14, na cementovú maltu MC-50. Konštrukčná výška prvého podlažia je 
2,90 m, ostatných 3,35 m. Stropy všetkých podlaží tvoria ŽB prefa panely hrúbky 350 mm. Schodisko 
je prefabrikované ŽB, dvojramenné. Vnútorné deliace steny tvoria priečne múry hrúbky 300 mm 
a priečky hrúbky 125 mm z tehál CDm na maltu MVC-25.  
 
Strecha budovy je šikmá (sklon 9°) jednoplášťová. Tvorená je strešnými ŽB prefa panelmi hrúbky 150 
mm. Na nich je uložená tepelná izolácia – dve vrstvy plynosilikátových tvárnic, každá hrúbky 150 mm. 
Ako vrchná hydroizolačná vrstva bola použitá asfaltová lepenka. Krytinu atiky strechy tvoril 
pozinkovaný plech. V roku 2020 prebehla pokládka novej vrchnej HI vrstvy – mPVC fólie hrúbky 1,5 
mm. Rovnako bola nanovo oplechovaná atika – pozinkovaným plechom dodatočne ošetreným 
práškovou metalurgiou a vymenené odkvapové žľaby. Na strechu objektu vedie jeden vonkajší rebrík 
s ochranným košom.  
 
Výplne otvorov budovy ZS reprezentujú v najväčšej miere plastové okná (trojkomorový profil, izolačné 
dvojsklo) osadené v rokoch 2017 a 2020. Pôvodné zdvojené drevené okná zostali iba  
na prvom podlaží, v časti dielní a garáži.  
 
Výplne otvorov budovy ZS predstavuje aj štvoro pôvodných oceľových garážových brán (rozmery  
2 400 x 2 000 mm) a oceľová brána do priestoru dielní rozmery (2 400 x 2 100 mm). Dva kusy 
hlavných vstupné dverí v prednej časti objektu majú rozmery 1 800 x 2 000 mm.  
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Rozmery plastových okien s izolačným dvojsklom 
 

 

• druhé nadzemné podlažie:  2 400 x 1 750 mm (11 ks), 1 460 x 1 750 mm (1 ks),  
                                                550 x 820 mm (5 ks) 
 

• tretie nadzemné podlažie: 2 400 x 1 750 mm (12 ks), 1 460 x 1 750 mm (1 ks),  
                                              550 x 820 mm (6 ks) 
 

 
Rozmery pôvodných zdvojených drevených okien 
 

• prvé nadzemné podlažie: 2 370 x 580 mm (5 ks) 

 

3.1.2 Budova NS 

 
Budova terajšieho NS postavená začiatkom 30-tych rokov 20. storočia. Pôdorys budovy má 
nepravidelný tvar s rozmermi 15,65 x 14,30 m. Zastavaná plocha budovy predstavuje 207 m2, výška 
budovy po oporný múr pomúrnice je 6,80 m od okolitého terénu.  
 
Budova je riešená ako trojpodlažná stavba (jedno podzemné, dve nadzemné podlažia a pochôdzne 
podkrovie). Budova je postavená na rovine a založená na betónových pásoch a pätkách. Nosný 
systém stavby je stenový. Tvorí ho obvodové murivo hrúbky 500 mm, vnútorné hrúbky 300 mm 
(z plných pálených tehál) a ŽB nosné stĺpy v podzemnom podlaží. Nosný obvodový plášť je 
nezateplený. V roku 2019 bolo realizované natretie fasády a omietnutie sokla.  
 
Svetlá výška podzemného podlažia je 2,10 m a nadzemných podlaží 2,90 m. Strop podzemného 
a prvého nadzemného podlažia tvoria ŽB dosky. Strop druhého nadzemného podlažia tvoria drevené 
trámy podbijané doskami s omietnutým trstím. Schodisko je ŽB, dvojramenné. Vnútorné deliace steny 
tvoria priečky hrúbky 125 mm z plných pálených tehál na maltu MVC-25.  
 
Strecha budovy je stanová (sklon 30°) jednoplášťová. Krov strechy je väznicový so stojatou stolicou, 
tvorený pôvodnými drevenými krokvami s pôvodným latovaním. Pôvodná strešná krytina je  
vo vyhotovení eternit. Strecha budovy je bez tepelnej izolácie. Podkrovný priestor je plne pochôdzny. 
Trámy na podlahe podkrovia sú opatrené drevenými latami, uloženými s niekoľkocentimetrovými 
medzerami medzi sebou. Na nich je rozprestrená vrstva zeminy.      
 
Výplne otvorov budovy NS reprezentujú plastové okná (trojkomorový profil, izolačné dvojsklo) 
osadené v roku 2019. Pôvodný typ dvojitého dreveného okna zostal iba v jednej miestnosti prvého 
nadzemného podlažia ako aj kruhové oceľové okno v pristore schodišťa.  
 
Výplne otvorov budovy NS predstavujú aj hlavné vstupné dvere v prednej časti objektu (s rozmermi  
2 700 x 2 500 mm) a dvojo vedlajších vstupných dverí rozmerov 900 x 2 000 mm.  
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Rozmery plastových okien s izolačným dvojsklom 
 

 

• prvé nadzemné podlažie:  1 150 x 1 580 mm (4 ks), 2 070 x 1 580 mm (1 ks),  
                                                600 x 1 520 mm (2 ks), 1 000 x 1 520 mm (1 ks) 
 

• druhé nadzemné podlažie: 1 150 x 1 580 mm (4 ks), 2 070 x 1 580 mm (2 ks),  
                                                600 x 1 520 mm (3 ks), 2 860 x 1 400 mm (1 ks), 1000 x 2100  
                                                mm (2 ks) 

 

3.1.3 Budovy BD1 a BD2 

 
Obidva bytové domy boli postavené súčasne v 70-tych rokoch 20. storočia. Ich pôdorysy majú 
štvorcový tvar s rozmermi 13,60 x 11,70 m. Zastavaná plocha každej z budov predstavuje 159 m2, 
výška budov od okolitého terénu po strop tretieho podlažia je 8,70 m.  
 
Budovy sú riešené ako trojpodlažné stavby (tri nadzemné podlažia), postavené na rovine. Založenie 
budov je na betónových pásoch a pätkách. Nosný systém stavby je stenový. Tvorí ho obvodové 
murivo hrúbky 400 mm, vnútorné hrúbky 250 mm (z tehál CDm). Nosný obvodový plášť bol okolo roku 
2010 zateplený 60 mm EPS. Sokel zateplený 40 mm EPS, ktorý kvôli vlhkosti degraduje.   
 
Svetlá výška jednotlivých podlaží 2,60 m. Stropy všetkých podlaží tvoria ŽB dosky hrúbky 250 mm. 
Schodisko je prefabrikované ŽB, dvojramenné. Vnútorné deliace steny tvoria priečky hrúbky 125 mm 
z tehál CDm na maltu MVC-25.  
 
Pôvodná strecha budovy bola plochá, dvojplášťová. Tvorená bola strešnou ŽB doskou hrúbky 180 
mm a tepelnou izoláciou v podobe 100 mm vrsty porobetónových panelov. Medzi nimi bola vytvorená 
200 mm  vzduchová medzera.  Ako vrchná hydroizolačná vrstva boli použité asfaltové pásy. Okolo 
roku 2010 bola nad plochou strechou v rámci obnovy bytových domov zrealizovaná šikmá strecha 
valbového tvaru so sklonom 25° s ponechanou pôvodnou plochou strechou. Pri takejto úprave vznikla 
trojplášťová strecha s dvoma vzduchovýmo medzerami. Krov novej strechy je väznicový so stojatou 
stolicou. Strešná krytina je betónová uložená na latovaní, ktoré je z priestoru podkrovia prekryté fóliou 
so stužujúcou mriežkou Jutafol. Na pôvodnú plochu strechu objektu, vedie vnútorný výlez z tretieho 
podlažia.  
 
Odvetranie priestorov sociálnych zariadení a kuchýň jednotlivých bytov bolo ponechané v pôvodnom 
vyhotovení pomocou vetracích šácht ukončených nad strešnou rovinou plochej strechy. Pri obnove 
bytového domu boli vetracie šachty nevhodne vyvedené nad úroveň šikmej strechy.  
 
Výplne otvorov bytových domov reprezentujú plastové okná (trojkomorový profil, izolačné dvojsklo) 
osadené okolo roku 2010. Výplne otvorov budov BD1 a BD2 predstavujú aj plastové vchodové dvere 
(rozmery 900 x 2 000 mm).  
 
Rozmery plastových okien s izolačným dvojsklom 
 

 

• prvé nadzemné podlažie:  2 050 x 1 370 mm (3 ks), 800 x 1 370 mm (2 ks), 500 x 1 070 mm 
                                          (2 ks), 1 120 x 1 070 mm (2 ks) 
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• druhé nadzemné podlažie: 2 050 x 1 370 mm (4 ks), 1 120 x 1 370 mm (2 ks), 1 120 x 1 070 
                                            mm (2 ks), 1 100 x 540 mm (3 ks) 
 

 

• tretie nadzemné podlažie: 2 050 x 1 370 mm (4 ks), 1 120 x 1 370 mm (2 ks), 1 120 x 1 070 
                                            mm (2 ks), 1 100 x 540 mm (3 ks) 
 
 

3.1.4 Budova BD3 

 
Bytový dom BD3 bol postavený v 80-tych rokoch 20. storočia. Jeho pôdorys má obdlžníkový tvar 
s rozmermi 22 x 12,70 m. Zastavaná plocha budovy predstavuje 280 m2, výška budovy od okolitého 
terénu po strop tretieho podlažia je 13,05 m.  
 
Budova je postavená ako päťpodlažná stavba (jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia), 
postavená na rovine. Založenie budovy je na pilótach. Nosný systém stavby je panelový. Nosné steny 
hrúbky 250 mm sú priečne. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. Stropy jednotlivých 
podlaží tvoria ŽB stropné panely hrúbky 180 mm. Schodisko je prefabrikované ŽB, dvojramenné.    
 
Obvodový plášť budovy je nenosný, na priečelí tvorený so spínaných dielcov. Hrúbka obvodového 
plášťa na priečelí bytového domu je 240 mm v materiálovej skladbe pórobetón. Štítové steny sú 
tvorené celo stenovými panelmi. Hrúbka obvodového plášťa štítových stien bytového domu je 305 
mm. Skladá sa zo samotných nosných ŽB stien hrúbky 140 mm a pórobetónových panelov hrúbky 
150 mm. Medzi nimi je 15 mm vzduchová medzera. Vnútorné deliace steny v priečnom smere 
reprezentuje samotná nosná konštrukcia objektu (ŽB panely hrúbky 250 mm). Obvodový plášť bol 
okolo roku 2010 zateplený 80 mm EPS (sokel ponechaný bez zateplenia).  
 
Pôvodná strecha bytového domu bola plochá, dvojplášťová so spádom 1% k vnútorným odtokom. 
Tvorená bola strešnými ŽB panelmi hrúbky 150 mm a tepelnou izoláciou v podobe 100 mm vrsty 
porobetónových panelov. Medzi nimi je vytvorená 280 mm  vzduchová medzera. Vrchnou 
hydroizolačnou vrstvou boli asfaltové pásy. Okolo roku 2010 bola nad plochou strechou v rámci 
obnovy bytového domu zrealizovaná šikmá strecha valbového tvaru so sklonom 25° s ponechanou 
pôvodnou plochou strechou. Pri tejto úprave vznikla trojplášťová strecha s dvomi vzduchovými 
medzerami. Krov novej strechy je väznicový so stojatou stolicou. Strešná krytina je betónová uložená 
na latovaní, ktoré je z priestoru podkrovia prekryté fóliou so stužujúcou mriežkou Svitapfol.  
Na pôvodnú plochu strechu objektu, vedie vnútorný výlez zo štvrtého podlažia.  
 
Odvetranie priestorov sociálnych zariadení a kuchýň jednotlivých bytov bolo ponechané v pôvodnom 
vyhotovení pomocou vetracích šácht ukončených nad strešnou rovinou plochej strechy. Pri obnove 
bytového domu boli vetracie šachty nevhodne vyvedené nad úroveň šikmej strechy.  
 
Výplne otvorov bytového domu reprezentujú plastové okná (trojkomorový profil, izolačné dvojsklo) 
osadené okolo roku 2010. Výplne otvorov budovy BD3 predstavujú aj plastové vchodové dvere 
(rozmery 3 380 x 2 630 mm).  
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Rozmery plastových okien s izolačným dvojsklom 
 

 

• podzemné podlažie:  770 x 400 mm (9 ks) 
 

• prvé nadzemné podlažie: 2 000 x 1 530 mm (8 ks), 2 000 x 1 900 mm (3 ks) 
 

• druhé nadzemné podlažie: 2 000 x 1 530 mm (9 ks), 2 000 x 1 900 mm (3 ks) 
 

• tretie nadzemné podlažie: 2 000 x 1 530 mm (9 ks), 2 000 x 1 900 mm (3 ks) 
 

• štvrté nadzemné podlažie: 2 000 x 1 530 mm (9 ks), 2 000 x 1 900 mm (3 ks) 
 

 

3.1.5 Budova BD4 

 
Budova bytového domu postavená začiatkom 40-tych rokov 20. storočia. Pôdorys budovy má 
obdlžníkový tvar s rozmermi 27 x 14,80 m. Zastavaná plocha budovy predstavuje 399 m2, výška 
budovy po strop tretieho podlažia je 10 m od okolitého terénu.  
 
Budova je zasadená do svahu. Ako celok ju možno pokladať za trojpodlažnú stavbu (jedno podzemné, 
dve nadzemné podlažia a pochôdzne podkrovie). Prakticky je ¼ budovy dvojpodlažná (2 NP), ďalšia 
¼ budovy je trojpodlažná (1 PP a 2 NP) a ½ budovy je trojpodlažná (3 NP). Budova je založená  
na betónových pásoch a pätkách. Nosný systém stavby je stenový. Tvorí ho obvodové nosné murivo 
hrúbky 450 mm, vnútorné hrúbky 300 mm (z plných pálených tehál). Nosný obvodový plášť je 
nezateplený.   
 
Svetlá výška podzemného podlažia je 2,05 m a nadzemných podlaží 3,10 m. Stropy všetkých podlaží 
tvoria ŽB dosky hrúbky 170 mm . Schodisko je ŽB, dvojramenné. Vnútorné deliace steny tvoria priečky 
hrúbky 125 mm z plných pálených tehál na maltu MVC-25.  
 
Strecha budovy je valbová (sklon 35°) jednoplášťová. Krov strechy je väznicový so stojatou stolicou, 
tvorený pôvodnými drevenými krokvami s pôvodným latovaním. Pôvodná strešná krytina je  
vo vyhotovení oceľové pásy, povôdne pozinkované. Strecha budovy je bez tepelnej izolácie. 
Podkrovný priestor je plne pochôdzny – nášľapná vrstva tehlové dlaždice.  
 
Výplne otvorov budovy BD3 reprezentujú plastové okná (trojkomorový profil, izolačné dvojsklo) 
osadené okolo roku 2010. Pôvodný zdvojeného dreveného okna a jednoduchých oceľových okien 
zostal iba v priestoroch najnižšieho podlažia.   
 
Výplne otvorov budovy BD4 predstavuje aj dvojo pôvodných drevených dverí (rozmery  
1 130 x 2 550 mm a 940 x 1 950 mm). Hlavné vstupné dvere v prednej časti objektu su oceľové 
rozmerov 1 400 x 2 000 mm.  
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Rozmery plastových ako aj pôvodných okien 
 

 

• prvé/podzemné podlažie: 1 600 x 1 700 mm (1 ks), 800 x 500 mm (7 ks) 
                                    

• prvé nadzemné podlažie: 1 450 x 1 700 mm (10 ks), 400 x 600 mm (10 ks),  
                                               1 150 x 1 750 mm (3 ks) 
 

• druhé nadzemné podlažie: 1 450 x 1 700 mm (10 ks), 400 x 600 mm (10 ks),  
                                                 1 150 x 1 750 mm (3 ks) 
 

 
Tabuľka 3 Vybrané parametre budov 

Parametre budov 

Budova ZS 

Počet nadzemných podlaží  - 3 

Počet podzemných podlaží  - 0 

Obostavaný objem Vb m3 3 140 

Zastavaná plocha budovy ZS m2 331 

Celková podlahová plocha budovy Ab  m2  683 

Priemerná svetlá výška vykurovaných priestorov hk,pr m 2,85 

Vykurovaná podlahová plocha budovy Av m2 683 

Plocha plnej časti zvislých obvodových konštrukcií 

(obvodový plášť budovy SV, SZ, JV, JZ) 
m2 474 

Strešný plášť plochý m2 18 

Strešný plášť šikmý m2 322 

Plocha výplní otvorov m2 121 

Konštrukcie do nevykurovaných priestorov m2 0 

Podlaha nad vonkajším priestorom m2 0 

Konštrukcie v styku so zeminou m2 75 

Konštrukcie do vedľajších zón / susedných budov m2 0 

Budova NS 

Počet nadzemných podlaží  - 2 

Počet podzemných podlaží  - 1 

Obostavaný objem Vb m3 1 811 

Zastavaná plocha budovy NS m2 207 

Celková podlahová plocha budovy Ab  m2  364 

Priemerná svetlá výška vykurovaných priestorov hk,pr m 2.85 
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Vykurovaná podlahová plocha budovy Av m2 286 

Plocha plnej časti zvislých obvodových konštrukcií 

(obvodový plášť budovy SV, SZ, JV, JZ) 
m2 337 

Strešný plášť plochý m2 0 

Strešný plášť šikmý m2 340 

Plocha výplní otvorov m2 51 

Konštrukcie do nevykurovaných priestorov m2 20 

Podlaha nad vonkajším priestorom m2 0 

Konštrukcie v styku so zeminou m2 67 

Konštrukcie do vedľajších zón / susedných budov m2 0 

Budovy BD1 a BD2 

Počet nadzemných podlaží  - 3 

Počet podzemných podlaží  - 0 

Obostavaný objem Vb m3 1 464 

Zastavaná plocha budov m2 159 

Celková podlahová plocha budovy Ab  m2  338 

Priemerná svetlá výška vykurovaných priestorov hk,pr m 2,6 

Vykurovaná podlahová plocha budovy Av m2 304 

Plocha plnej časti zvislých obvodových konštrukcií 

(obvodový plášť budovy SV, SZ, JV, JZ) 
m2 385 

Strešný plášť plochý m2 0 

Strešný plášť šikmý m2 330 

Plocha výplní otvorov m2 55 

Konštrukcie do nevykurovaných priestorov m2 0 

Podlaha nad vonkajším priestorom m2 0 

Konštrukcie v styku so zeminou m2 0 

Konštrukcie do vedľajších zón / susedných budov m2 0 

Budova BD3 

Počet nadzemných podlaží  - 4 

Počet podzemných podlaží  - 1 

Obostavaný objem Vb m3 3 835 

Zastavaná plocha budovy BD3 m2 280 

Celková podlahová plocha budovy Ab  m2  945 

Priemerná svetlá výška vykurovaných priestorov hk,pr m 2,59 

Vykurovaná podlahová plocha budovy Av m2 805 
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Plocha plnej časti zvislých obvodových konštrukcií 

(obvodový plášť budovy SV, SZ, JV, JZ) 
m2 772 

Strešný plášť plochý m2 0 

Strešný plášť šikmý m2 581 

Plocha výplní otvorov m2 133,45 

Konštrukcie do nevykurovaných priestorov m2 0 

Podlaha nad vonkajším priestorom m2 0 

Konštrukcie v styku so zeminou m2 37 

Konštrukcie do vedľajších zón / susedných budov m2 0 

Budova BD4 

Počet nadzemných podlaží  - 3 

Počet podzemných podlaží  - 0 

Obostavaný objem Vb m3 3 218 

Zastavaná plocha budovy BD4 m2 399 

Celková podlahová plocha budovy Ab  m2  790 

Priemerná svetlá výška vykurovaných priestorov hk,pr m 3,1 

Vykurovaná podlahová plocha budovy Av m2 558 

Plocha plnej časti zvislých obvodových konštrukcií 

(obvodový plášť budovy SV, SZ, JV, JZ) 
m2 655 

Strešný plášť plochý m2 0 

Strešný plášť šikmý m2 697 

Plocha výplní otvorov m2 86,39 

Konštrukcie do nevykurovaných priestorov m2 0 

Podlaha nad vonkajším priestorom m2 0 

Konštrukcie v styku so zeminou m2 31 

Konštrukcie do vedľajších zón / susedných budov m2 0 

 
 

3.2 Opis technických zariadení objektov 

3.2.1 Systém vykurovania a prípravy teplej vody 

 Budova ZS 
 

V objekte ZS je vyhotovená teplovodná dvoj - rúrková vykurovacia sústava (materiálová 
skladba uhlíková oceľ v kombinácii s PPR rúrkami) s núteným obehom vykurovacej vody. Ako 
zdroj tepla slúžia dva plynové kondenzačné kotly.  
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Prvým je Protherm Panther 24 KOO, r.v. 2005, o výkone P = 23,5 kWt. Kotol je umiestnený 
v prvom podlaží. Druhým je Viessmann Vitodens 100 r.v. 2019, o výkone P = 26 kWt ktorý 
zároveň pripravuje TV vo vstavanom zásobníku. Kotol je umiestnený v druhom podlaží 
budovy.  
 
Priestory ambulaNSií je v prípade potreby možné dokurovať dvoma elektrickými konvektormi 
o jednotkovom príkone 1,50 kWe. Zároveň prípravu TV v ambulaNSiách zabezpečujú dva 
prietokové ohrievače vody.  

 
Hlavný ležatý rozvod vykurovacej vody je v priestoroch budovy ZS vedený v podstropnom 
priestore prvého podlažia. Niektoré trasy ležatých a vertikálnych rozvodov vykurovacej vody 
boli v nedávnej minulosti vymenené za nové, vybavené tepelnou izoláciou z penových PE 
trubíc Mirelon hrúbky 10 a 15 mm. Trasy ležatých rozvodov vykurovacej vody sú však z väčšej 
časti v pôvodnom stave.  
 
Potrubia trás vertikálnych rozvodov vykurovacej vody sú vedené po vnútornom obvode stien. 
Teplo je do interiéru odovzdávané prostredníctvom oceľových doskových a rebrovaných 
liatinových radiátorov, osadených na konzolách pod oknami a na stenách.  
 
Regulácia v mieste spotreby je realizovaná pôvodnými kohútmi a ventilmi (väčšinou  
v nefunkčnom stave).  
 
V objekte ZS je vyhotovený jedno – rúrkový rozvod TV. Hlavné ležaté rozvody TV sú vedené 
v priestore pod stropom prvého podlažia budovy ZS.   
 

 
 Budova NS 

 
V objekte NS je vyhotovená teplovodná dvoj - rúrková vykurovacia sústava (materiálová 
skladba uhlíková oceľ v kombinácii s PPR rúrkami) s núteným obehom vykurovacej vody. Ako 
zdroj tepla slúži plynové kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 100 r.v. 2019, o výkone  
P = 26 kWt ktorý zároveň pripravuje TV vo vstavanom zásobníku. Kotol je umiestnený 
v podzemnom podlaží budovy.  
 
Hlavné vertikálne rozvody vykurovacej vody sú v priestoroch budovy NS vedené po vnútornom 
obvode stien. Trasy ležatých a vertikálnych rozvodov vykurovacej vody v podzemnom podlaží 
boli v nedávnej minulosti vymenené za nové, vybavené tepelnou izoláciou z penových PE 
trubíc Mirelon hrúbky 10 a 15 mm. Z rodeľovača/zberača umiestneného v podzemnom podlaží 
sú realizované štyry trasy vykurovacej vody. Trasy rozvodov vykurovacej vody sú však 
z väčšej časti v pôvodnom stave.  
 
Teplo je do interiéru odovzdávané prostredníctvom oceľových doskových radiátorov Korad, 
osadených na konzolách pod oknami a na stenách. Doskové radiátory boli vymené v r. 2019 
spoločne skotlom. Regulácia v mieste spotreby je realizovaná ventilmi bez termoregulačných 
hlavíc. 
 
V objekte NS je vyhotovený jedno – rúrkový rozvod TV. Hlavné ležaté rozvody TV sú vedené 
v priestore pod stropom a vertikálne po obvode stien.  
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 Budovy BD1 a BD2 

 
Vykurovanie bytov v objektoch BD1 a BD2 je z veľkej väčšiny zabezpečovné plynovými 
kachľamy s odvodom spalín cez OP objektov. Dva byty prešli na vykurovanie a prípravu TV 
plynovým kondenzačným kotlom.  
 
Objekty nemajú realizované rozvody vykurovacej vody či TV. Príprava TV v bytoch prebieha 
v elektrických zásobníkových ohrievačoch.  

 

 Budova BD3 

 
V objekte BD3 je vyhotovená teplovodná dvoj - rúrková vykurovacia sústava (materiálová 
skladba uhlíková oceľ v kombinácii s PPR rúrkami) s núteným obehom vykurovacej vody. Ako 
zdroj tepla slúži plynový kondenzačný kotol Junkers ZBR 42-3A, r.v. 2016, o výkone  
P = 42 kWt. Kotol je umiestnený v podzemnom podlaží budovy.  
 
Hlavné vertikálne rozvody vykurovacej vody sú v priestoroch budovy BD3 vedené  
po vnútornom obvode stien. Trasy ležatých a vertikálnych rozvodov vykurovacej vody 
v podzemnom podlaží boli v roku 2016 vymenené za nové, vybavené tepelnou izoláciou  
z penových PE trubíc Mirelon hrúbky 10 a 15 mm. Trasy rozvodov vykurovacej vody vo zvyšnej 
časti budovy sú v pôvodnom stave.  
 
Teplo je do interiéru odovzdávané prostredníctvom pôvodných oceľových doskových 
radiátorov, osadených na konzolách pod oknami a na stenách. Regulácia v mieste spotreby 
je realizovaná ventilmi bez termoregulačných hlavíc. 
 
Budova BD3 nemá vyhotovené rozvody TV. Prípravu TV v každom byte zabezpečuje 
elektrický zásobníkový ohrievač.  
 
Vertikálne rozvody pitnej vody ako aj kanalizácie boli okolo roku 2020 vymené za nové.  
 

 Budova BD4 

 
V objekte BD4 je vyhotovená teplovodná dvoj - rúrková vykurovacia sústava (materiálová 
skladba uhlíková oceľ v kombinácii s PPR rúrkami) s núteným obehom vykurovacej vody. Ako 
zdroj tepla slúži plynový kondenzačný kotol Junkers ZBR 42-3A, r.v. 2016, o výkone  
P = 42 kWt. Kotol je umiestnený v prvom podlaží budovy.  
 
Hlavné vertikálne rozvody vykurovacej vody sú v priestoroch budovy BD4 vedené  
po vnútornom obvode stien. Trasy ležatých a vertikálnych rozvodov vykurovacej vody 
v podzemnom podlaží boli v roku 2019 vymenené za nové, vybavené tepelnou izoláciou  
z penových PE trubíc Mirelon hrúbky 10 a 15 mm. Trasy rozvodov vykurovacej vody vo zvyšnej 
časti budovy boli v roku 2019 vymeneé za nové sú v pôvodnom stave.  
 
Teplo je do interiéru odovzdávané prostredníctvom pôvodných oceľových rebrovaných 
radiátorov, osadených na konzolách pod oknami a na stenách. Regulácia v mieste spotreby 
je realizovaná ventilmi bez termoregulačných hlavíc. 
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Budova BD4 nemá vyhotovené rozvody TV. Prípravu TV v každom byte zabezpečuje 
elektrický zásobníkový ohrievač.  
 
Vertikálne rozvody pitnej vody ako aj kanalizácie boli v roku 2019 vymené za nové.  
 

 

3.2.2 Vetranie 

Všetky budovy sú vetrané prirodzene – v budovách sa nenachádza centrálna či lokálna 
vzduchotechnika.  

 
 
3.2.3 Chladenie  

Budovy nedisponujú centrálnym zdrojom chladu. V budove NS sú priestory predajne potravín 
chladené dvoma split klimatizačnými jednotkami Sintech o jednotkovom výkone do 4 kW a veku  
nad 10 r.    

3.2.4 Osvetlenie 

Osvetlenie priestorov všetkých budov ktoré sú predmetom účelového energetického auditu 
zabezpečujú pôvodné svietidlá s klasickými žiarovkami a s lineárnymi trubicovými žiarivkami.  
V zanedbateňej miere sú to svietidlá s LED svetelnými zdrojmi a kompaktnými úspornými žiarivkami.   
 
Ovládanie svietidiel je výhradne prostredníctvom ručných nástenných vypínačov. Pohybové senzory 
pre automatické rozsvecovanie svietidiel na chodbách a schodištiach sú čiastočne osadené iba 
v budove BD4.  
 
Príkon osvetľovacích sústav na základe zmapovania počtu svietidiel a príkonov svetelných zdrojov je 
10,59 kW. Uvažovaná doba svietenia je veľmi rôzna. Energetický audit preto uvažuje s dobou 
svietenia v priemere 450 hodín ročne.   

Tabuľka 4 Popis osvetľovacej sústavy budovy ZS 

Budova ZS 

Druh svetelného 

zdroja 

Príkon 

svetelného zdroja 

[W] 

Počet svetelných 

zdrojov 

Celkový príkon 

[kW] 

Spotreba 

EE [kWh/r] 

Klasické žiarovky 40; 60; 75 30 1,80 720 

Klasické halogénové 

žiarovky 
25; 42 10 0,35 140 

Úsporné žiarivky 14; 23 8 0,16 72 

Lineárne trubicové 

žiarivky T12,  

1200 mm 

40 26 1,04 312 

Lineárne trubicové 

žiarivky T8, 1200 mm 
36 42 1,512 605 
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LED svietidlo,  

1200 mm 
55 5 0,275 110 

Spolu - 121 5,135 1 959 

 

 

Tabuľka 5 Popis osvetľovacej sústavy budovy NS 

Budova NS 

Druh svetelného 

zdroja 

Príkon 

svetelného zdroja 

[W] 

Počet svetelných 

zdrojov 

Celkový príkon 

[kW] 

Spotreba 

EE [kWh/r] 

Klasické žiarovky 40; 60; 75 15 0,825 330 

Klasické halogénové 

žiarovky 
25; 42 3 0,084 140 

Úsporné žiarivky 14; 23 2 0,037 30 

Lineárne trubicové 

žiarivky T12,  

1200 mm 

40 22 0,880 350 

Lineárne trubicové 

žiarivky T8,  

1200 mm 

36 26 0,936 370 

LED svietidlo, 

bodové 
12 8 0,096 30 

Spolu - 76 2,858 1 250 

 

 

Tabuľka 6 Popis osvetľovacej sústavy budov BD1 a BD2 

Budovy BD1 a BD2 

Druh svetelného 

zdroja 

Príkon 

svetelného zdroja 

[W] 

Počet svetelných 

zdrojov 

Celkový príkon 

[kW] 

Spotreba 

EE [kWh/r] 

Klasické žiarovky 40; 60; 75 16 0,928 370 

Halogénové žiarovky 80 2 0,160 60 

Spolu - 18 1,088 430 
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Tabuľka 7 Popis osvetľovacej sústavy budovy BD3 

Budova BD3 

Druh svetelného 

zdroja 

Príkon 

svetelného zdroja 

[W] 

Počet svetelných 

zdrojov 

Celkový príkon 

[kW] 

Spotreba 

EE [kWh/r] 

Klasické žiarovky 40; 60; 75 15 0,750 300 

Spolu - 15 0,750 300 

 

Tabuľka 8 Popis osvetľovacej sústavy budovy BD4 

Budova BD4 

Druh svetelného 

zdroja 

Príkon svetelného 

zdroja [W] 

Počet svetelných 

zdrojov 

Celkový príkon 

[kW] 

Spotreba 

EE [kWh/r] 

Klasické žiarovky 40; 60; 75 11 0,528 200 

Klasické halogénové 

žiarovky 
25; 42 4 0,134 50 

Úsporné žiarivky 14; 23 2 0,037 20 

LED svietidlo 15 4 0,060 20 

Spolu - 21 0,759 290 

 

 
3.2.5 Zásobovanie budov pitnou vodou 

Zásobovanie vodou z obecného vodovodu je realizované iba v budovách NS a BD4. Všetky 
ostatné budovy (ZS, BD1, BD2, BD3), sú zásobované pitnou vodou zo studní v blízkosti každej 
z budov. Spotreba vody zo studní nie je meraná.    
 
Trasy rozvodov pitnej vody sú v budovách realizované z oceľových závitových pozinkovaných 
rúrok, izolovaných proti orosovaniu plstenými pásmi. V prípade udov BD3 a BD4 došlo k výmene 
vertikálnych rozvodov pitnej vody za nové, v materiálovej skldbe PPR rúry.  
 
Obec nemá vybudovanú kanalizáciu. Splaškové vody so všetkých budov sú akumulované 
v podzemných ŽB žumpách, v blízkosti každej z budov.   

 

3.2.6 Rozvody EE 

V budovách sa používa napäťová sústava TN-C 3x230/400V 50Hz. Súbor elektrickej sústavy 
pozostáva zo svetelných a zásuvkových obvodov.  
 
Hlavné rozvádzače budov, sú umiestnené na prízemí každej z nich. Napájanie je realizované káblami 
AYKY 4Bx35. Elektrická inštalácia je na ďalšie podlažia vedená cez tzv. stúpačkové vedenia káblami 
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AYKY 4Bx25. Z rozvádzačov jednotlivých podlaží je elektroinštalácia vedená do rozvodníc káblami 
AYKY 4Bx6 v rúrkach pod omietkou.  

 
3.2.7 Rozvody ZP 

Prívod zemného plynu je do budov realizovaný NTL prípojkou DN 50, prevádzkový tlak 2,1 kPa.  
Od HUP budov, je horizontálny rozvod ZP vedený zváranými oceľovými rúrami DN 50, DN 35 a DN 
25 po obvodovom plášti budov a následne po vnútornom obvode chodieb. Každá z budov má 
realizovanú plynovodnú prípojku. Avšak budovy možno rozdeliť podľa rozsahu plynových rozvodov 
na dve časti: 

• Budovy s jediným miestom spotreby ZP v podobe plynových kotlov (ZS, NS, BD3, BD4). ZP 
je tu využívaný iba pre potreby ústredného vykurovania a prípravy TV. V prípade bytových 
domov BD3 a BD4 sú bytové jednotky bez rozvodov plynu.  
 

• Budovy s realizovanými rozvodmi ZP do každého bytu za účelom vykurovania a varenia či 
prípravy TV. Jedná sa o budovy BD1 a BD2.   

 

3.2.8 Rozvody stlačeného vzduchu 

Budovy nemajú realizované rozvody stlačeného vzduchu. 

 
 
3.2.9 Významné spotrebiče energií  

Skladba významných spotrebičov energií je stanovená na základe obhliadky budov 
so zreteľom na charakter stavieb a tiež na základe informácií od správcu budov.  

 

 Spotrebiče EE v budovách 

 
- Príprava TV a varenie v bytových jednotkách budov BD1, BD2, BD3 a BD4 

 
- Chladiace a mraziace vytríny predajne potravín v budove NS 

 

- Osvetlenie v budov (podrobnejšie popísané v bode 3.2.4) 
 

- Elektrické konvektory na dokurovanie budovy ZS 
 

- Prietokové ohrievače vody v budove ZS 
 

- Ostatné elektrospotrebiče 
 

EA uvažuje v prípade ostatných elektrospotrebičov všetky elektrozariadenia nachádzajúce sa 
v budovách. To znamená PC zostavy a ďalší hardvér, monitory, tlačiarne, chladničky, 
rýchlovarné kanvice, kávovary, infražiariče, variče, stolné lampy, prenosné ventilátory, 
prenosné ručné náradie, plynové kotly a ďalšie.  
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 Spotrebiče ZP v budovách 

Plynové spotrebiče reprezentuje výhradne päť plynových kondenzačných kotlov a celkovom 
výkone 159,50 kWt.  

 

  Spotrebiče pitnej vody 

Voda zo studní a obecného vodovodu je využívaná na hygienické účely a pre potreby 
sociálnych zariadení.   

 

3.3 Zhrnutie zistených faktov, z vyhodnotenia predmetu energetického auditu 

3.3.1 Budova ZS 

- Vplyvom dlhodobého poškodenia odkvapového žľabu zo strechy, dochádzalo k zatekaniu 
vody do SZ fasády objektu, predovšetkým v stredovej časti tretieho NP. To zapríčinilo 
degradáciu omietky ako aj časti muriva a ŽB panelov strešnej konštrukcie. 
 

- Na všetkých novoosadených oknách (r. 2020) absentuje úprava vonkajšieho ostenia, čo 
zapríčiňuje prenikanie vlhkosti do obvodového plášťa budovy (OP). 
 

- Vplyvom prenikajúcej vlhkosti do muriva obvodového plášťa (OP) dochádza k opadávaniu 
vnútornej omietky stien prvého podlažia.   
 

- Vplyvom nedostatočného vykurovania a vetrania priestorov budovy a s prispením zatekania 
do OP, dochádza k tvorbe plesní v podstropnom priestore druhého a tretieho podlažia.  
 

- Pôvodné drevené výplne otvorov v prvom podlaží budovy sú morálne aj technicky zastarané. 
Vykazujú vysoký stupeň škárových netesností čo zapríčiňuje vysoké úniky tepla. V prvom 
podlaží boli identifikované viaceré okenné rámy s poškodeným sklom.  
 

- Obvodový plášť budovy ZS nevyhovuje súčasným teplo-technických požiadavkám. 
Identifikované mnohé miesta s opadanou omietkou, odhaleným murivom či prasklinami 
spojov pórobetónových panelov.   
 

- Strešný plášť budovy napriek výmene vrchnej HI vrstvy nevyhovuje súčasným teplo-
technických požiadavkám. 
 

- Pasívny bleskozvod budovy zostal po výmene vrchnej HI vrstvy strešného plášťa 
demontovaný.  
 

- Chýbajúca tepelná izolácia na viacerých častiach ležatých potrubných rozvodov a regulačných 
armatúrach vykurovacej vody a TV.  
 

- Neefektívny spôsob vykurovania objektu ZS – bez zónovej regulácie, bez hydraulického 
vyregulovania sústavy a s obmedzenou reguláciou v miestach spotreby.  
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- Osvetľovacia sústava budovy s pôvodnými svietidlami so skupinovým ovládaním  
cez nástenné vypínače nevyhovuje súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť. 
 

- Zistených vyše 20 prípadov vypálených lineárnych trubicových žiariviek vo svietidlách budovy 
ZS (spotreba elektrickej energie napriek nulovej svietivosti - potrebné vymeniť alebo 
demontovať trubicu).  
 

- Pôvodné garážové brány prvého podlažia budovy nevyhovujú súčasným teplotechnickým 
požiadavkám.   
 

- Identifikovaných 10 prípadov umiestnenia nábytku či iného materiálu v blízkosti 
teplovýmenných plôch doskových radiátorov budovy ZS. Takéto umiestnenie dokáže zhoršiť 
šírenie tepla do miestností v rozsahu od 20 až do 60 %. 
 

3.3.2 Budova NS 

- Vplyvom dlhodobých miestnych poškodení strešnej krytiny, dochádza počas dažďa 
k miestnym zatekaniam vody do priestoru podkrovia a v dvoch prípadoch aj do priestorov 
prvého a druhého nadzemného podlažia. Zároveň tým degradujú krokvy vystavené vlhkosti. 
Strešná krytina si vyžaduje komplexnú výmenu, spojenú s opravou krovu strechy.   
 

- Pri zvýšenej hladine spodných vôd dochádza k prenikaniu vody do podzemného podlažia. To 
je možné eliminovať realizáciou hydroizolácie spodnej stavby po celom obvode budovy,  
so zameraním na časť podzemného podlažia.  
 

- Odkvapy daždovej vody budovy NS sú zvedené v bezprostrednej blizkosti soklového muriva, 
bez ďalšieho odvodu vody – to prispieva k prenikaniu vlhkosti do spodnej stavby budovy. 
 

- Strešný plášť budovy nevyhovuje súčasným teplo-technických požiadavkám. Naskytá sa 
príležitosť spojiť výmeu strešnej krytiny so zateplením krovu. 
 

- Chýbajúca tepelná izolácia na viacerých častiach ležatých potrubných rozvodov vykurovacej 
vody a TV v priestore podzemného podlažia.  
 

- Neefektívny spôsob vykurovania budovy NS – bez zónovej regulácie, bez hydraulického 
vyregulovania sústavy a s obmedzenou reguláciou v miestach spotreby.  
 

- Osvetľovacia sústava budovy s pôvodnými svietidlami so skupinovým ovládaním  
cez nástenné vypínače nevyhovuje súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť.   
 

- Zistených vyše 10 prípadov vypálených lineárnych trubicových žiariviek vo svietidlách budovy 
NS (spotreba elektrickej energie napriek nulovej svietivosti - potrebné vymeniť alebo 
demontovať trubicu).  
 

- Identifikovaných 5 prípadov umiestnenia nábytku či iného materiálu v blízkosti 
teplovýmenných plôch doskových radiátorov budovy NS. Takéto umiestnenie dokáže zhoršiť 
šírenie tepla do miestností v rozsahu od 20 až do 60 %. 
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3.3.3 Budovy BD1 a BD2 

 
- Vplyvom nevhodného vyvedenia vetracích šácht bytov (pod úroveň šikmej strechy), dochádza 

v podkrovnom priestore ku vznikaniu hygienicky nevyhovujúcej klímy ktorá vytvára priaznivé 
podmienky vzniku plesní a choroboplodných zárodkov. Túto skutočnosť umocňuje nevhodne 
zvolená podstrešná fólia Jutafol (parozábrana namiesto difúznej fólie).  
 

- Vplyvom nevhodne zvolenému typu tepelnej izolácie (TI) soklovej časti obvodového plášťa 
(EPS namiesto XPS), dochádza vplyvom vlhkosti k nasiakaniu TI a jej postupnej degradácii.  
 

- Odkvapy daždovej vody budovy BD1 a BD2 sú zvedené v bezprostrednej blizkosti soklového 
muriva, bez ďalšieho odvodu vody – to prispieva k prenikaniu vlhkosti k základom budovy. 
 

- Osvetľovacia sústava budov s pôvodnými svietidlami so skupinovým ovládaním cez nástenné 
vypínače nevyhovuje súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť.   
 

- Ponechaný stavebný odpad v priestore podkroví, po realizácii šikmých striech budov.   
 

3.3.4 Budova BD3 

- Vplyvom nevhodného vyvedenia vetracích šácht bytov (pod úroveň šikmej strechy), dochádza 
v podkrovnom priestore ku vznikaniu hygienicky nevyhovujúcej klímy ktorá vytvára priaznivé 
podmienky vzniku plesní a choroboplodných zárodkov. Zvolený typ podstrešnej fólie Svitapfol 
(parozábrana vs. difúzna fólia), je v prípade realizácie zateplenia krovu potrebné overiť.  
 

- Po 10 rokoch od zateplenia možno na omietke severnej štítovej steny budovy pozorovať 
vytváranie machu, čo prezrádza prenikanie vlhkosti do OP.   
 

- Pri zvýšenej hladine spodných vôd dochádza k prenikaniu vody do podzemného podlažia. To 
je možné eliminovať realizáciou hydroizolácie spodnej stavby po celom obvode budovy,  
so zameraním na časť podzemného podlažia.  
 

- Odkvapy daždovej vody budovy BD3 sú zvedené v bezprostrednej blizkosti soklového muriva, 
bez ďalšieho odvodu vody – to prispieva k prenikaniu vlhkosti do spodnej stavby budovy. 
 

- AbseNSia tepelnej izolácie stropu podzemného podlažia, spolu s abseNSiou zateplenia 
soklovej časti muriva spôsobujú úniky tepla z bytových jednotiek v rámci prvého nadzemného 
podlažia.  
 

- Osvetľovacia sústava budovy s pôvodnými svietidlami so skupinovým ovládaním  
cez nástenné vypínače nevyhovuje súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť.   
 

- Neefektívny spôsob vykurovania budovy BD3 – bez zónovej regulácie, bez hydraulického 
vyregulovania sústavy a s obmedzenou reguláciou v miestach spotreby.  
 

- Chýbajúca tepelná izolácia na viacerých častiach ležatých potrubných rozvodov vykurovacej 
vody v priestore podzemného podlažia.  
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- Ponechaný stavebný odpad v priestore podkrovia, po realizácii šikmej strechy budovy.   

3.3.5 Budova BD4 

- Vplyvom dlhodobých miestnych netesností strešnej krytiny a trvalo otvoreného strešného 
okna, dochádza počas dažďa k miestnym zatekaniam vody do priestoru podkrovia. Zároveň 
tým degradujú krokvy vystavené vlhkosti. Strešná krytina si vyžaduje komplexný náter proti 
korózii, spojený s miestnou opravou netesností, opravou krovu strechy a výmenou 
horizontálnych strešných odkvapov.   
 

- Odkvapy daždovej vody budovy BD4 sú zvedené v bezprostrednej blizkosti soklového muriva, 
bez ďalšieho odvodu vody – to prispieva k prenikaniu vlhkosti do spodnej stavby budovy.  
 

- Strešný plášť budovy nevyhovuje súčasným teplo-technických požiadavkám. Naskytá sa 
príležitosť spojiť práce na krove a strešnej strešnej krytine so zateplením krovu. 
 

- AbseNSia tepelnej izolácie stropu podzemného/prízemného podlažia, spôsobujú úniky tepla  
z bytových jednotiek v rámci prvého nadzemného podlažia.  
 

- Neefektívny spôsob vykurovania budovy BD4 – bez zónovej regulácie, bez hydraulického 
vyregulovania sústavy a s obmedzenou reguláciou v miestach spotreby.  
 

- Osvetľovacia sústava budovy s pôvodnými svietidlami nevyhovuje súčasným požiadavkám  
na energetickú hospodárnosť.   
 

- Ponechané množstvo nepotrebných predmetov rôzneho charakteru v priestore podkrovia 
budovy, zvyšuje požiarnu záťaž.  
 

 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

4.1 Základné údaje o energetických vstupoch. 
 

Dostupné údaje o spotrebe EE a ZP sú k dispozícii za celé sledovane obdobie rokov 2019 až 2021. 
Z dôvodu charakteru fakturácie ako aj spôsobu odpisovania, sú údaje dostupné iba na ročnej báze, 
nie po mesiacoch. Pre zistenie skutočných energetických vstupov audit vychádza zo spotrieb energií  
za rok 2021, v priemerných cenách za celé sledované obdobie rokov 2019 až 2021.  
 
V sledovanom období, reprezentuje rok 2021 najaktuálnejší stav a spôsob užívania predmetu 
energetického auditu. Dodávateľom EE, je spoločnosť VSE - Innogy. Dodávateľom ZP, je spoločnosť 
SPP, a.s.  
 
Hlavné energetické vstupy do predmetu energetického auditu – budov v obci Buzica sú:      
 

• Zemný plyn 

• Elektrická energia 



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

40 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Tabuľka 9 Štruktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch   

rok: 2021  

Palivo / forma energie 
/ energetické médium 

Jednotka Množstvo 
Výhrevnosť 
GJ/jednotku 

Obsah 
energie 
[MWh] 

Ročné náklady 
bez DPH v Eur 

Zemný plyn m³ 29 097 0,03425 311,333 10 821 

Elektrina MWh 22,578 3,6 22,578 5 492 

      

Energetické vstupy 
celkom  

 333,911 16 313 

Zmena stavu zásob  - - 

Celková spotreba 
energie 

 333,911 16 313 

 

4.1.1 Množstvá spotrebovaných energií v sledovanom období  

Tabuľka 10 Spotreba ZP v sledovanom období 

Ročné spotreby ZP 

Rok 2019 2020 2021 

Jednotka MWh MWh MWh 

Celkom 273,793*  280,478* 311,333* 

 

 

Graf 1 Ročné spotreby ZP 
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Tabuľka 11 Spotreba EE v sledovanom období  

Ročné spotreby EE  

Rok 2019 2020 2021 

Jednotka MWh MWh MWh 

Celkom 26,904 26,262 22,578 

 
 

Graf 2 Ročné spotreby EE 

 
 

4.1.2 Náklady na nákup energií v sledovanom období 
 

Všetky ročné náklady na nákup energií v sledovanom období sú uvedené bez DPH.  

 
Tabuľka 12 Náklady na ZP v sledovanom období 

Ročné náklady na ZP 

Rok 2019 2020 2021 

Jednotka Eur Eur Eur 

Celkom 10 520 10 605 10 821 

 

 

Tabuľka 13 Náklady na elektrinu v sledovanom období 

Ročné náklady na EE 

Rok 2019 2020 2021 

Jednotka Eur Eur Eur 

Celkom 5 103 5 715 5 492 

20

22
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26

28

2019 2020 2021

roky

MWh
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4.1.3 Ročné bilancie energetických vstupov  
 

Ročná suma energetických vstupov (ZP a EE) za rok 2021 bola 1 202,08 GJ. V percentuálnom 
vyjadrení spotreby energií v GJ, má ZP 93 % zastúpenie v porovnaní s elektrinou.  

Graf 3 Percentuálne rozdelenie spotreby (GJ) 

 
 

Tabuľka 14 Ročná energetická bilancia 

Ročná bilancia spotreby energie 

Riadok Ukazovateľ Forma energie MWh/rok tis. €/rok 

1 Energetické vstupy ZP, EE 333,911 16,313 

2 Zmena stavu zásob - - - 

3 Spotreba energie ZP, EE 333,911 16,313 

4 Predaj energie iným subjektom - - - 

5 
Konečná spotreba energie 

(riadok 3 - riadok 4)  

ZP 311,333 10,821 

EE 22,578 5,492 

6 
Straty v zdroji a rozvodoch  

(z hodnoty v riadku 5) 

ZP - - 

EE - - 

7 

Spotreba energie na 

vykurovanie a ohrev teplej 

vody (z hodnoty v riadku 5) 

ZP 311,333 10,821 

EE 7,320 1,780 

8 

Spotreba energie na 

technologické a výrobné 

procesy (z hodnoty v riadku 5) 

ZP 0 0 

EE 0 0 

6.8%

93.2%

elektrina

ZP



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

43 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

 
Graf 4 Podiely spotreby ZP a EE v MWh 

  
 
 
 

Graf 5 Percentuálne podiely spotreby energetických vstupov  
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4.1.4 Analýza spotreby a nákladovosti energií 

 

 
Graf 6 Rozdelenie finančných nákladov na nákup energetických vstupov 

 
 
 
 

Graf 7 Pomerné rozdelenie finančných nákladov na nákup energetických vstupov 
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Graf 8 Vývoj cien nakupovaných energií za sledované obdobie 

 
 
Priemerné ceny nakupovaných energií za roky 2019 až 2021 predstavujú: 

 

Tabuľka 15 Priemerné ceny nakupovaných energií za sledované obdobie 

ZP 36,997 € / MWh 

EE 216,845 € / MWh 

 
 

 Teplotechnické posúdenie obalových stavebných konštrukcií 
 

5.1 Vstupné údaje o počte dennostupňov 

V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté kľúčové vstupné hodnoty charakterizujúce klimatické 
podmienky v regióne a vnútorné podmienky zohľadňujúce normalizovaný spôsob využitia  objektu. 
Priemerná teplota vykurovaného zázemia objektu bola stanovená v súlade  
s platnou legislatívou (vyhláška č. 324/2016) a následne preverená vykonaním meraní teplôt 
v priestoroch objektu.   

Tabuľka 16 Kľúčové hodnoty pre normalizované prostredie 

Okrajové podmienky výpočtu  

Lokalita - Buzica Dlhodobý priemer SR 

Vonkajšia výpočtová teplota te  -11 °C - 

Priemerná vnútorná teplota tis 20 °C - 

r. 2019 r. 2020 r. 2021

elektrina  [€/MWh] 189.67 217.61 243.25

ZP [€/MWh] 38.423 37.810 34.757

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

elektrina  [€/MWh]

ZP [€/MWh]
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Výpočtová relat. vlhkosť vonk. 

vzduchu 
- 73 % - 

Výpočtová relat. vlhkosť int. 

vzduchu  
- 50 % - 

Definovaná teplota pre zahájenie 

vykurovania 
- 13 °C - 

Nadmorská výška - 212 m. n. m. 392 m. n. m. 

Priemerná vonkajšia  teplota počas 

vykurovacieho obdobia 
tes 3,90 °C 3,86 °C 

Priemerný počet dní vykurovacieho 

obdobia 
d 204 dní 208 dní 

 

Tabuľka 17 Kľúčové hodnoty miestnych podmienok 

Miestne klimatické podmienky r.  2019 - 2021 

rok 

Priemerná vonkajšia teplota 

počas vykurovacieho 

obdobia [°C] 

Počet dní 

vykurovacieho 

obdobia 

Počet dennostupňov 

[°D] 

2019 3,4 202 3 550,2 

2020 3,2 207 3 816,4 

2021 3,2 209 3 976,4 

Graf 9 Skutočný počet dennostupňov pre vnútornú teplotu 20 °C 

 

0

200

400

600

I II III IV V IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V IX IX X XI XII

2019                                                              2020                                                       2021  

Skutočný počet dennostupňov pre vnútornú teplotu 20 °C



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

47 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Graf 10 Porovnanie dennostupňov 

 

5.2 Hodnotenie obvodového plášťa a strešného plášťa vykurovaných budov 

 
Tabuľka 18 Hodnotenie obálky budovy ZS 

Budova ZS 

Typ konštrukcie 

Plocha 

konštrukcie 

[m2]  

Súčiniteľ 

prechodu tepla 

[W.m-2.K-1 ]  

Normalizovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 

UN [W.m-2.K-1 ] * 

Hodnotenie 

Tepelný odpor 

konštrukcie  

RT [m2.K/W ] 

Obvodový plášť 

pórobetón, 400 mm 
473,82 0,53 0,22 nevyhovuje 1,704 

Strešný plášť, 

šikmý do 45° 
322 0,58 0,15 nevyhovuje 1,570 

Výplne otvorov 

drevené, zdvojené 
6,87 2,35 - ** - 0,426 

Výplne otvorov, 

plastové, 2-krid. 
96,60 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 1-krid. 
5,11 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, wc 
4,96 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

plastové dvere 
7,20 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

oceľové brány 
19,20 4,50 0,85 nevyhovuje 0,223 

Výplne otvorov, 

oceľová brána 
5,04 2,85 0,85 nevyhovuje 0,351 

*Podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019    **Požiadavky normy platia pre vonkajšie okná s plochou min. 1,8 m² 
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Tabuľka 19 Hodnotenie obálky budovy NS 

Budova NS 

Typ konštrukcie 

Plocha 

konštrukcie 

[m2]  

Súčiniteľ 

prechodu tepla 

[W.m-2.K-1 ]  

Normalizovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 

UN [W.m-2.K-1 ] * 

Hodnotenie 

Tepelný odpor 

konštrukcie  

RT [m2.K/W ] 

Obvodový plášť 

tehla, 500 mm 
356,50 1,20 0,22 nevyhovuje 0,83 

Strešný plášť, 

šikmý do 45° 
340,00 0,75 0,15 nevyhovuje 1,33 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,6/1,52 
5,47 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,0/1,52 
3,04 1,20 - ** - 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,0/2,1 
4,20 1,19 0,85 nevyhovuje 0,840 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,15/1,58 
14,54 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,07/1,58 
9,81 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,86/1,40 
4,00 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plast. dvere, vstup 
6,84 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plast. dvere, bočné 
3,60 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

*Podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019    **Požiadavky normy platia pre vonkajšie okná s plochou min. 1,8 m² 
 
Tabuľka 20 Hodnotenie obálky budov BD1 a BD2 

Budovy BD1 + BD2 

Typ konštrukcie 

Plocha 

konštrukcie 

[m2]  

Súčiniteľ 

prechodu tepla 

[W.m-2.K-1 ]  

Normalizovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 

UN [W.m-2.K-1 ] * 

Hodnotenie 

Tepelný odpor 

konštrukcie  

RT [m2.K/W ] 

OP - sokel, tehly 

CDm 400 mm, EPS 
20,25 0,55 0,22 nevyhovuje 1,81 

Obvod. plášť, tehly 

CDm 400 mm, EPS 
579,10 0,42 0,22 nevyhovuje 2,35 

Strešný plášť, 

šikmý do 45° 
330 0,68 0,15 nevyhovuje 1,47 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,8/1,37 
2,19 1,22 - ** - 0,820 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,1/0,54 
3,56 1,23 - ** - 0,813 



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

49 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,5/1,07 
2,14 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,12/1,37 
12,28 1,20 - ** - 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,12/1,07 
2,40 1,21 - ** - 0,826 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,05/1,37 
30,89 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové dvere 
1,80 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

*Podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019    **Požiadavky normy platia pre vonkajšie okná s plochou min. 1,8 m² 
 
Tabuľka 21 Hodnotenie obálky budovy BD3 

Budova BD3 

Typ konštrukcie 

Plocha 

konštrukcie 

[m2]  

Súčiniteľ 

prechodu tepla 

[W.m-2.K-1 ]  

Normalizovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 

UN [W.m-2.K-1 ] * 

Hodnotenie 

Tepelný odpor 

konštrukcie  

RT [m2.K/W ] 

OP priečelie – 

sokel, 250 mm 
53,14 2,48 0,22 nevyhovuje 0,40 

OP štít – sokel,  

490 mm 
30,82 0,58 0,22 nevyhovuje 1,74 

OP priečelie,  

240 mm, EPS 
367,82 0,27 0,22 nevyhovuje 3,65 

OP štít,  

490 mm, EPS 
299,72 0,26 0,22 nevyhovuje 3,83 

Strešný plášť, 

šikmý do 45° 
581,00 0,67 0,15 nevyhovuje 1,49 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,0/1,53 
107,10 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,77/0,4 
2,77 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,0/1,53 
44,28 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové dvere 
8,89 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

*Podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019    **Požiadavky normy platia pre vonkajšie okná s plochou min. 1,8 m² 
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Tabuľka 22 Hodnotenie obálky budovy BD4 

Budova BD4 

Typ konštrukcie 

Plocha 

konštrukcie 

[m2]  

Súčiniteľ 

prechodu tepla 

[W.m-2.K-1 ]  

Normalizovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 

UN [W.m-2.K-1 ] * 

Hodnotenie 

Tepelný odpor 

konštrukcie  

RT [m2.K/W ] 

Obvodový plášť 

tehla, 450 mm 
655,11 1,30 0,22 nevyhovuje 0,77 

Strešný plášť, 

šikmý do 45° 
697,00 0,93 0,15 nevyhovuje 1,08 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,45/1,70 
49,30 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,15/1,75 
15,86 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,4/0,6 
4,80 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

oceľové, 0,8/0,5 
2,80 1,23 - ** - 0,813 

Výplne otvorov, 

drevené, 1,6/1,7 
2,72 1,20 0,85 nevyhovuje 0,833 

Výplne otvorov, 

oceľové dvere 
2,80 1,78 0,85 nevyhovuje 0,562 

Výplne otvorov, 

plechové dvere 
3,38 1,88 - ** - 0,532 

Výplne otvorov, 

drevené dvere 
4,73 2,11 0,85 nevyhovuje 0,474 

*Podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019    **Požiadavky normy platia pre vonkajšie okná s plochou min. 1,8 m² 
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5.3 Podrobná skladba jednotlivých stavebných konštrukcií 

Tabuľka 23 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA 

Budova ZS 

Stručný 

opis konštrukcie 
Homogénna vrstva 

Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti  

[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 

hodnota 

tepelného 

odporu  

[m2.K/W] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla 

[W.m-2.K-1] 

d ּג R U 

Obvodový plášť  

pórobetón, 400 mm 

Štuková omietka 0,015 0,88 0,017 

0,53 Stenové panely 0,40 0,24 1,667 

Brizolitová/cementová omietka 0,02 0,99 0,02 

Strešný plášť,  

šikmý do 45° 

Štuková omietka 0,005 0,88 0,006 

0,58 

Stropný ŽB panel 0,15 1,43 0,105 

Plynosilikátové tvárnice 0,30 0,21 1,429 

Asfaltové pásy 0,004 0,22 0,018 

Parotesná fólia 0,001 0,16 0,001 

mPVC fólia 0,001 0,16 0,006 

Výplne otvorov  

drevené, zdvojené 

2,37/0,58 

Zdvojené drevené okno 0,06 - 0,426 2,35 

Výplne otvorov,  

plastové 2,4/1,75 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

plastové 1,46/1,75 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

plastové 0,55/0,82 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov,  

plastové dvere 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

oceľové brány 
Jednoduché oceľové brány 0,01 - 0,223 4,50 

Výplne otvorov,  

oceľová brána 
Jednoduchá oceľová brána 0,04 - 0,351 2,85 
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Tabuľka 24 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA 

Budova NS 

Stručný 

opis konštrukcie 
Homogénna vrstva 

Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti  

[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 

hodnota 

tepelného 

odporu  

[m2.K/W] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla 

[W.m-2.K-1] 

d ּג R U 

Obvodový plášť  

tehla, 500 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

1,20 Murivo – plné pálené tehly 0,50 0,80 0,625 

Brizolitová/cementová omietka 0,02 0,99 0,02 

Strešný plášť,  

šikmý do 45° 

Vápennocementová omietka 0,005 0,90 0,006 

0,75 

Drevené podbíjanie 0,02 0,18 0,111 

Vzduchová medzera 0,25 1,765 0,142 

Drevené laty 0,02 0,19 0,105 

Vrstva zeminy 0,03 1,5 0,02 

Vzduchová medzera 2,0 2,5 0,8 

Strešná krytina - eternit 0,004 0,45 0,009 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,6/1,52 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,0/1,52 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,0/2,1 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,840 1,19 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,15/1,58 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,07/1,58 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,86/1,40 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové dvere, vstup 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové dvere, bočné 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 
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Tabuľka 25 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA 

Budovy BD1 a BD2 

Stručný 

opis konštrukcie 
Homogénna vrstva 

Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti  

[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 

hodnota 

tepelného 

odporu  

[m2.K/W] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla 

[W.m-2.K-1] 

d ּג R U 

Obvodový plášť – sokel, 

tehly CDm 400 mm, 

EPS 

Štuková omietka 0,005 0,88 0,017 

0,55 
Murivo – dierované tehly 0,40 0,71 0,563 

EPS 0,04 0,038 1,053 

Cementová omietka 0,003 0,99 0,003 

Obvodový plášť, tehly 

CDm 400 mm, EPS 

Štuková omietka 0,005 0,88 0,017 

0,42 
Murivo – dierované tehly 0,40 0,71 0,563 

EPS 0,06 0,038 1,579 

Silikátová omietka 0,005 0,2 0,025 

Strešný plášť,  

šikmý do 45° 

Štuková omietka 0,004 0,88 0,005 

0,68 

Stropný ŽB panel 0,18 1,43 0,126 

Vzduchová medzera 0,20 1,765 0,113 

Pórobetonové panely 0,10 0,26 0,385 

Asfaltové pásy 0,004 0,22 0,018 

Vzduchová medzera 1,50 2,5 0,60 

Parotesná fólia 0,001 0,16 0,006 

Betónová strešná krytina 0,025 1,5 0,017 

Výplne otvorov,  

plastové 0,8/1,37 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,820 1,22 

Výplne otvorov,  

plastové 1,1/0,54 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov,  

plastové 0,5/1,07 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov,  

plastové 1,12/1,37 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

plastové, 1,12/1,07 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,826 1,21 

Výplne otvorov,  

plastové, 2,05/1,37 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

plastové dvere 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 
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Tabuľka 26 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA 

Budova BD3 

Stručný 

opis konštrukcie 
Homogénna vrstva 

Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti  

[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 

hodnota 

tepelného 

odporu  

[m2.K/W] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla 

[W.m-2.K-1] 

d ּג R U 

Obvodový plášť 

priečelie – sokel,  

250 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

2,48 ŽB prefabrikát 0,25 1,43 0,175 

Brizolitová/cementová omietka 0,03 0,73 0,041 

Obvodový plášť  

štít – sokel,  

490 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

0,58 
ŽB prefabrikát 0,25 1,43 0,175 

Panel z pórobetónu 0,24 0,18 1,333 

Brizolitová/cementová omietka 0,03 0,73 0,041 

Obvodový plášť 

priečelie, 240 mm, EPS 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

0,27 
Panel z pórobetónu 0,24 0,18 1,333 

EPS 0,08 0,038 2,105 

Silikátová omietka 0,005 0,2 0,025 

Obvodový plášť  

štít, 490 mm, EPS 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

0,26 

ŽB prefabrikát 0,25 1,43 1,175 

Panel z pórobetónu 0,24 0,18 1,333 

EPS 0,08 0,038 2,105 

Silikátová omietka 0,005 0,2 0,025 

Strešný plášť,  

šikmý do 45° 

Štuková omietka 0,004 0,88 0,005 

0,67 

Stropný ŽB panel 0,15 1,43 0,105 

Vzduchová medzera 0,28 1,765 0,159 

Pórobetonové panely 0,10 0,26 0,385 

Asfaltové pásy 0,004 0,22 0,018 

Vzduchová medzera 1,50 2,5 0,60 

Parotesná fólia 0,001 0,16 0,006 

Betónová strešná krytina 0,025 1,5 0,017 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,0/1,53 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,77/0,4 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov, 

plastové, 2,0/1,53 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové dvere 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 
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Tabuľka 27 Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

VÝPOČET SÚČINITEĽOV PRECHODU TEPLA 

Budova BD4 

Stručný 

opis konštrukcie 
Homogénna vrstva 

Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 

tepelnej 

vodivosti  

[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 

hodnota 

tepelného 

odporu  

[m2.K/W] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla 

[W.m-2.K-1] 

d ּג R U 

Obvodový plášť, 

tehla, 450 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,90 0,017 

1,30 Murivo – plné pálené tehly 0,45 0,80 0,563 

Brizolitová/cementová omietka 0,02 0,99 0,02 

Strešný plášť,  

šikmý do 45° 

Vápennocementová omietka 0,005 0,90 0,006 

0,93 

ŽB doska 0,18 1,74 0,103 

Tehlové dlaždice 0,03 1,0 0,03 

Vzduchová medzera 2,0 2,5 0,80 

Strešná krytina - oceľový plech 0,0008 50 0,0 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,45/1,70 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,426 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 1,15/1,75 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov, 

plastové, 0,4/0,6 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov, 

oceľové, 0,8/0,5 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,07 - 0,813 1,23 

Výplne otvorov, 

drevené, 1,6/1,7 

Trojkomorový profil,  

izolačné dvojsklo 
0,08 - 0,833 1,20 

Výplne otvorov,  

oceľové dvere 
Jednoduché oceľové dvere 0,05 - 0,562 1,78 

Výplne otvorov, 

plechové dvere 
Jednoduché plechové dvere 0,02 - 0,532 1,88 

Výplne otvorov,  

drevené dvere 
Jednoduché drevené dvere 0,05  0,474 2,11 
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5.4 Celkové hodnotenie obalových stavebných konštrukcií budov 

Na základe plochy jednotlivých konštrukcií budovy a súčiniteľov prechodu tepla sú vypočítané merné 

tepelné straty konštrukcií budovy.  

5.4.1 Výpočet mernej tepelnej straty prechodom tepla 

Tabuľka 28 Popis konštrukcií predmetu auditu 

 Budova ZS 

Konštrukcia  Plocha [m2] Merná tepelná strata [W/K] 

Obvodový plášť, pórobetón 400 mm 473,82 251,12 

Strešný plášť, šikmý do 45° 322 186,76 

Výplne otvorov drevené, zdvojené 6,87 16,14 

Výplne otvorov plastové, 2-krid. 96,60 115,92 

Výplne otvorov, plastové, 1-krid. 5,11 6,13 

Výplne otvorov, plastové, wc 4,96 6,10 

Výplne otvorov, plastové dvere 7,20 8,64 

Výplne otvorov, oceľové brány 19,20 86,40 

Výplne otvorov, oceľová brána 5,04 14,36 

Stena v kontakte so zeminou 67 60,30 

Vplyv tepelných mostov 0,1.A 33,10 

                                 Merná tepelná strata prechodom tepla  HT = 784,99 [W.K-1] 

Ako znázorňuje graf nižšie, najväčší podiel na stratách tepla budovy ZS majú straty tepla únikom cez 

obvodový plášť.  

Graf 11 Merné tepelné straty konštrukciami budovy ZS 
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Tabuľka 29 Popis konštrukcií predmetu auditu 

 Budova NS 

Konštrukcia  Plocha [m2] Merná tepelná strata [W/K] 

Obvodový plášť tehla, 500 mm 356,50 427,80 

Strešný plášť, šikmý do 45° 340,00 255,00 

Výplne otvorov, plastové, 0,6/1,52 5,47 6,73 

Výplne otvorov, plastové, 1,0/1,52 3,04 3,65 

Výplne otvorov, plastové, 1,0/2,1 4,20 5,00 

Výplne otvorov, plastové, 1,15/1,58 14,54 17,45 

Výplne otvorov, plastové, 2,07/1,58 9,81 11,77 

Výplne otvorov, plastové, 2,86/1,40 4,00 4,80 

Výplne otvorov, plast. dvere, vstup 6,84 8,21 

Výplne otvorov, plast. dvere, bočné 3,60 4,32 

Vplyv tepelných mostov 0,1.A 20,70 

                                 Merná tepelná strata prechodom tepla  HT = 765,42 [W.K-1] 

Ako znázorňuje graf nižšie, najväčší podiel na stratách tepla budovy ZS majú straty tepla únikom cez 

obvodový plášť.  

 

Graf 12 Merné tepelné straty konštrukciami budovy NS
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Tabuľka 30 Popis konštrukcií predmetu auditu 

 Budovy BD1 a BD2 

Konštrukcia  Plocha [m2] Merná tepelná strata [W/K] 

OP - sokel, tehly CDm 400 mm, EPS 20,25 11,14 

Obvod. plášť, tehly CDm 400 mm, EPS 579,10 243,22 

Strešný plášť, šikmý do 45° 330 224,40 

Výplne otvorov, plastové, 0,8/1,37 2,19 2,67 

Výplne otvorov, plastové, 1,1/0,54 3,56 4,38 

Výplne otvorov, plastové, 0,5/1,07 2,14 2,63 

Výplne otvorov, plastové, 1,12/1,37 12,28 14,74 

Výplne otvorov, plastové, 1,12/1,07 2,40 2,90 

Výplne otvorov, plastové, 2,05/1,37 30,89 37,07 

Výplne otvorov, plastové dvere 1,80 2,16 

Vplyv tepelných mostov 0,1.A 15,90 

                                 Merná tepelná strata prechodom tepla  HT = 561,21 [W.K-1] 

Ako znázorňuje graf nižšie, najväčší podiel na stratách tepla budov BD1 a BD2 majú straty tepla 

únikom cez obvodový plášť.  

 

Graf 13 Merné tepelné straty konštrukciami budov BD1 a BD2 

 

 

 

45%

40%

12%

3%

obvodový plášť

strešný plášť

výplne otvorov

vplyv tepelných
mostov



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

59 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Tabuľka 31 Popis konštrukcií predmetu auditu 

 Budova BD3 

Konštrukcia  Plocha [m2] Merná tepelná strata [W/K] 

OP priečelie – sokel, 250 mm 53,14 131,79 

OP štít – sokel, 490 mm 30,82 17,88 

OP priečelie, 240 mm, EPS 367,82 99,31 

OP štít, 490 mm, EPS 299,72 77,93 

Strešný plášť, šikmý do 45° 581,00 389,27 

Výplne otvorov, plastové, 2,0/1,53 107,10 128,52 

Výplne otvorov, plastové, 0,77/0,4 2,77 3,41 

Výplne otvorov, plastové, 2,0/1,53 44,28 53,14 

Výplne otvorov, plastové dvere 8,89 10,67 

Vplyv tepelných mostov 0,1.A 28,00 

                                 Merná tepelná strata prechodom tepla  HT = 939,90 [W.K-1] 

Ako znázorňuje graf nižšie, najväčší podiel na stratách tepla budovy BD3 majú straty tepla únikom 

cez obvodový plášť.  

 

Graf 14 Merné tepelné straty konštrukciami budovy BD3 
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Tabuľka 32 Popis konštrukcií predmetu auditu 

 Budova BD4 

Konštrukcia  Plocha [m2] Merná tepelná strata [W/K] 

Obvodový plášť tehla, 450 mm 655,11 851,64 

Strešný plášť, šikmý do 45° 697,00 648,21 

Výplne otvorov, plastové, 1,45/1,70 49,30 59,16 

Výplne otvorov, plastové, 1,15/1,75 15,86 19,03 

Výplne otvorov, plastové, 0,4/0,6 4,80 5,90 

Výplne otvorov, oceľové, 0,8/0,5 2,80 3,44 

Výplne otvorov, drevené, 1,6/1,7 2,72 3,26 

Výplne otvorov, oceľové dvere 2,80 4,98 

Výplne otvorov, plechové dvere 3,38 6,35 

Výplne otvorov, drevené dvere 4,73 9,98 

Vplyv tepelných mostov 0,1.A 39,90 

                                 Merná tepelná strata prechodom tepla  HT = 1 651,88 [W.K-1] 

Ako znázorňuje graf nižšie, najväčší podiel na stratách tepla budovy BD4 majú straty tepla únikom 

cez obvodový plášť.  

 

Graf 15 Merné tepelné straty konštrukciami budovy BD4 
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5.4.2 Výpočet mernej tepelnej straty vetraním 
 

 

Pre výpočet mernej tepelnej straty vetraním audit uvažuje nasledovné veličiny: 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu nmin = 0,10 [h-1] 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie ninf = 0,02 [h-1]  

Priemerná intenzita výmeny vzduchu n = 0,10 [h-1]  

Obostavaný objem budov Vb [m3]  

 

Tabuľka 33 Merná tepelná strata vetraním 

Budova ZS 

Hv [W.K-1] – merná tepelná strata vetraním HV = 0,246.n.Vb = 0,246 . 0,10 . 3 140 

Merná tepelná strata vetraním  HV = 77,24 [W.K-1] 

 

Tabuľka 34 Merná tepelná strata vetraním 

Budova NS 

Hv [W.K-1] – merná tepelná strata vetraním HV = 0,246.n.Vb = 0,246 . 0,10 . 1 811 

Merná tepelná strata vetraním  HV = 44,55 [W.K-1] 

 

Tabuľka 35 Merná tepelná strata vetraním 

Budovy BD1 a BD2 

Hv [W.K-1] – merná tepelná strata vetraním HV = 0,246.n.Vb = 0,246 . 0,10 . 1 464 

Merná tepelná strata vetraním  HV = 36,01 [W.K-1] 

 

Tabuľka 36 Merná tepelná strata vetraním 

Budova BD3 

Hv [W.K-1] – merná tepelná strata vetraním HV = 0,246.n.Vb = 0,246 . 0,10 . 3 835 

Merná tepelná strata vetraním  HV = 94,34 [W.K-1] 

 

Tabuľka 37 Merná tepelná strata vetraním 

Budova BD4 

Hv [W.K-1] – merná tepelná strata vetraním HV = 0,246.n.Vb = 0,246 . 0,10 . 3 218 

Merná tepelná strata vetraním  HV = 79,16 [W.K-1] 
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5.4.3 Určenie mernej tepelnej straty budov 
 

 

Merná tepelná strata budov je súčtom mernej straty prechodom tepla a mernej straty vetraním.  

Tabuľka 38 Merná tepelná strata budovy ZS 

Budova ZS 

H [W.K-1]  – merná tepelná strata H = HT + HV = 784,99 + 77,24 

Merná tepelná strata H = 862,23 [W.K-1] 

 
Graf 16 Rozdelenie mernej tepelnej straty budovy ZS  

 
Mernú tepelnú stratu budovy ZS tvoria z 9 % straty vetraním a z 91 % straty prechodom tepla 

konštrukciami budovy.  

 

Tabuľka 39 Merná tepelná strata budovy NS 

Budova NS 

H [W.K-1]  – merná tepelná strata H = HT + HV = 765,42 + 44,55 

Merná tepelná strata H = 809,97 [W.K-1] 

 

Graf 17 Rozdelenie mernej tepelnej straty budovy NS 
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Mernú tepelnú stratu budovy NS tvoria zo 6 % straty vetraním a z 94 % straty prechodom tepla 

konštrukciami budovy.  

 

Tabuľka 40 Merná tepelná strata budov BD1 a BD2 

Budovy BD1 a BD2 

H [W.K-1]  – merná tepelná strata H = HT + HV = 561,21 + 36,01 

Merná tepelná strata H = 597,22 [W.K-1] 

 

 

 

Graf 18 Rozdelenie mernej tepelnej straty budov BD1 a BD2 

 
Mernú tepelnú stratu každej z budov BD1 a BD2 tvoria zo 6 % straty vetraním a z 94 % straty 

prechodom tepla konštrukciami budov.  

 

 

Tabuľka 41 Merná tepelná strata budovy BD3 

Budova BD3 

H [W.K-1]  – merná tepelná strata H = HT + HV = 1 131,63 + 94,34 

Merná tepelná strata H = 1 225,97 [W.K-1] 

 

Graf 19 Rozdelenie mernej tepelnej straty budovy BD3 
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Mernú tepelnú stratu budovy BD3 tvoria z 8 % straty vetraním a z 92 % straty prechodom tepla 

konštrukciami budovy.  

 

Tabuľka 42 Merná tepelná strata budovy BD4 

Budova BD4 

H [W.K-1]  – merná tepelná strata H = HT + HV = 1 651,87 + 79,16 

Merná tepelná strata H = 1 731,03 [W.K-1] 

 

 

Graf 20 Rozdelenie mernej tepelnej straty budovy BD4 

 
Mernú tepelnú stratu budovy BD4 tvoria z 5 % straty vetraním a z 95 % straty prechodom tepla 

konštrukciami budovy.  

 

 

5.4.4 Určenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla 

Na základe vypočítaných hodnôt súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých konštrukcií,  
je vypočítaný priemerný súčiniteľ prechodu tepla terajších obalových konštrukcií predmetu 
energetického auditu.  

 

Ue,m = 
   HT 

   ∑Ai 

Ue,m = 

 
784,97 

940,80 

  

Ue,m = 0,835 W.m-2.K-1 

95%

5%

merná tepelná strata prechodom
tepla

merná tepelná strata vetraním

[W.m-2.K-1] 
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Tabuľka 43 Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 

Budova ZS 

Faktor 
tvaru 

budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla  

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Maximálna 
cieľová 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
cieľová hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,299 0,835 0,58 0,38 0,25 nevyhovuje 

 

 

Ue,m = 
   HT 

   ∑Ai 

Ue,m = 

 
765,42 

  748 

  

Ue,m = 1,023 W.m-2.K-1 

Tabuľka 44 Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 

Budova NS 

Faktor 
tvaru 

budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla  

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Maximálna 
cieľová 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
cieľová hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,413 1,023 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje 

 

 

 

 

Ue,m = 
   HT 

   ∑Ai 

Ue,m = 

 
561,21 

 599 

  

Ue,m = 0,937 W.m-2.K-1 

[W.m-2.K-1] 

[W.m-2.K-1] 
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Tabuľka 45 Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 

Budovy BD1 a BD2 

Faktor 
tvaru 

budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla  

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Maximálna 
cieľová 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
cieľová hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,409 0,937 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje 

 

 

 

Ue,m = 
   HT 

   ∑Ai 

Ue,m = 

 
1 131,63 

 1 185 

  

Ue,m = 0,955 W.m-2.K-1 

Tabuľka 46 Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 

Budova BD3 

Faktor 
tvaru 

budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla  

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Maximálna 
cieľová 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
cieľová hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,309 0,955 0,53 0,35 0,35 nevyhovuje 

 

 

 

Ue,m = 
   HT 

   ∑Ai 

Ue,m = 

 
1 651,87 

 1 141 

  

Ue,m = 1,478 W.m-2.K-1 

[W.m-2.K-1] 

[W.m-2.K-1] 
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Tabuľka 47 Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 

Budova BD4 

Faktor 
tvaru 

budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla  

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Maximálna 
cieľová 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
cieľová hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,355 1,478 0,53 0,35 0,35 nevyhovuje 

 

5.5 Zosumarizovanie teplotechnického posúdenia budov – súčasný stav 

Tabuľka 48 Výstupné hodnoty teplotechnického posúdenia budov 

 HT [W.K-1] Hv [W.K-1] H [W.K-1] 

Budova ZS 784,99 77,23 862,22 

Budova NS 765,42 44,55 809,97 

Budova BD1 561,21 36,01 597,22 

Budova BD2 561,21 36,01 597,22 

Budova BD3 1 131,63 94,34 1 225,97 

Budova BD4 1 651,87 79,16 1 731,03 

Tabuľka 49 Referenčné hodnoty spotreby energie – primárna energia v kWh/(m2.a) 
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Tabuľka 50 Referenčné hodnoty spotreby energie pre jednotlivé miesta spotreby 

 
Referenčné hodnoty spotreby energie – odhad [MWh] 

spolu 
vykurovanie príprava TV vetranie osvetlenie 

Budova ZS 9,20 49,01 - 1,959 60,169 

Budova NS 8,01 47,50 - 1,250 56,760 

Budova BD1 - * - * - 0,430 0,430 

Budova BD2 - * - * - 0,430 0,430 

Budova BD3 79,54 - ** - 0,300 79,84 

Budova BD4 118,065 - ** - 0,290  118,355 

 * Budova nemá ustredné vykurovanie a prípravu TV 
** Každá bytová jednotka v budove, má vlastnú prípravu TV  

 Návrh opatrení na zníženie spotreby energií  
 

6.1 Druhy úsporných opatrení  

Podľa výšky potrebnej investície opatrenia možno rozdeliť na:  

 

Bez nákladové 

Opatrenia najmä organizačného a administratívneho charakteru. Jedná sa napríklad  
o dodržiavanie vnútorných teplôt v jednotlivých priestoroch, verifikáciu a prehodnotenie zmlúv, 
energetický manažment a podobne.  

 

Nízko nákladové 

Opatrenia, ktoré pri nízkych investičných nákladoch zabezpečia efekt úspor energií. Jedná sa tu 
napríklad o utesnenie okien, osadenie samozatváracích mechanizmov dverí, osadenie pohybových 
čidiel a podobne.   

 

Vysoko nákladové 

Opatrenia týkajúce sa napríklad kompletnej rekonštrukcie systému vykurovania, fasád stavebných 
objektov (výmena okien, zateplenie), výmenu svetelných zdrojov a podobne.   

 

 

 

Podľa veľkosti úspor a ekonomickej návratnosti sú opatrenia možno rozdeliť na:   
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Opatrenia s krátkou dobou návratnosti 

Sú to opatrenia, ktoré dosahujú vysokých úspor energie v pomere k vynaloženým investíciám.  

 

Opatrenia s dlhou dobou návratnosti 

Do tejto kategórie patria opatrenia ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti súboru 
zariadení berúc do úvahy ich dlhodobú prevádzku.   

6.2 Energetický manažment  
 

Energetický manažment znamená rozvoj možností existujúcich v podniku pre dosiahnutie: 

• Zníženia strát energií 
• Rozvoja možností úspor energií 
• Zavedenia kombinované výroby elektrickej energie a tepla 
• Využívania obnoviteľných zdrojov energie 

 

Energetický manažment znamená upustiť od náhodného, alebo zvonka riadeného zaobchádzania 
s energiami a vyvíjať cielenú stratégiu úspor, ktorá je začlenená do filozofie a plánovania v podniku. 
Úspešný energetický manažment má vedenie podniku podporovať a najmä iniciovať. 

Energetický manažment je účinný a cieľavedomí prístup k efektívnemu riadeniu a znižovaniu spotreby 
energií. Energetický manažment obsahuje energetický program a zároveň metódy kontroly. Tvorí sa 
tým systém so spätnou väzbou.  

Existujú možnosti úspor energií dosiahnuteľné dobrým hospodárením (tzv. beznákladové)  
a zvýšením úrovne informovanosti a motivácie personálu, ktorý je konečným spotrebiteľom energií. 
Takto je možné dosiahnuť úspor vo výške 5 až 15 % celkových ročných nákladov na energie. Koneční 
spotrebitelia energií (zamestnaNSi), majú byť povzbudzovaní k tomu, aby neplytvali energiami  
a prejavili osobnú iniciatívu v šetrení energií. Zmena postoja, chovania a zvykov býva neľahká.  

Ide predovšetkým o informovanie zamestnaNSov ohľadne vypínania všetkých spotrebičov energií 
v dobe kedy je ich funkcia nepotrebná. Jedná sa najmä o vypínanie osvetlenia, počítačov 
a notebookov, tlačiarní a ohrievačov v kaNSelárskych priestoroch. Ďalej taktiež o vypínanie 
klimatizačných jednotiek pomocí manuálnych ovládačov.  

Energetický manažment sa zaoberá aj pravidelnou údržbou zariadení, ktoré priamo nesúvisia  
so spotrebou energií, alebo na ňu majú malý vplyv. Súčasťou energetického manažmentu je tiež voľba 
správnych sadzieb za dodávku energií. Je odporúčaná pravidelná kontrola vhodnosti odberových 
sadzieb vzhľadom k skutočnej spotrebe energií v objekte. 
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Obrázok 7 Princíp trvalého zlepšovania energetického hospodárstva 

 

 

Toto opatrenie je náročné ekonomicky vyhodnotiť, keďže možná úspora je závislá  
na mnohých faktoroch, predovšetkým na ľudskom faktore. Na základe skúseností EA uvažuje 
s minimálnou úsporou 5% z ročných nákladov na energie. 

Využívanie energetického manažmentu je beznákladové opatrenie, ktoré je možné uplatniť  
na všetkých pobočkách. Okrem vyššie uvedeného EA naviac odporúča priebežne – aspoň raz ročne 
verifikovať a z ekonomického hľadiska prehodnotiť zmluvy o dodávke elektrickej energie a zemného 
plynu. Zazmluvnením nižších cien či napríklad znížením rezervovanej kapacity hlavných ističov alebo 
odstránenie dodávky indukčnej či kapacitnej jaloviny,  je možné dosiahnuť omnoho vyššie úspory ako 
5% z celkovej spotreby. 

Ďalšie úspory dokáže priniesť priebežné sledovanie spotreby energií. Na veľkej väčšine prevádzok 
nie sú inštalované podružné merače za účelom sledovania spotreby energie na vetranie, chladenie, 
osvetlenie, vykurovanie, či prípravu teplej vody. Energie sú merané iba na vstupe, čo je pre efektívnu 
prevádzku nedostatočné. Pre možnosti ďalších úspor je predpokladom podružné meranie spotrieb 
energií.  

Dôležitým aspektom merania spotrieb energií je zaznamenávanie a vyhodnocovanie dát. K tomuto 
účelu je možné využiť napr. systém Enectiva s inštalačnými a prevádzkovými nákladmi  
2 €/mes/merací bod. Jedná sa o webový energetický informační systém, s prvkami systému pro facility 
manažment. V programe je možné zobraziť vývoj spotrieb a taktiež porovnanie zastúpenia 
jednotlivých energií na celkovej spotrebe. To je využiť k určeniu oblastí, v ktorých budú mať úsporné 
opatrenia najväčší význam v premietnutí na konečné finančné úspory. Zároveň je možné nastaviť 
alarmy v prípade prekročenia spotrieb či automaticky detekovať plytvanie. 

Výhody aplikácie Enectiva pre vlastníkov, prevádzkovateľov a správcov budov: 

- Odhaľuje plytvanie a dokáže vyhľadať úspory 10-20 % 

- Motivuje zamestnaNSov k ďalším úsporám prevádzkových nákladov  

- Umožňuje automatický zber dát a ich automatický reporting 

- Zjednodušuje administratívu súvisiacu so zberom energetických dát 

- Kompatibilita s ISO 50001 (celosvetová norma pre certifikáciu systému energetického 

manažmentu) 

http://www.enectiva.cz/
http://www.enectiva.cz/
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- Vytvára detailný prehľad nákladov v Eur súvisiacimi s energiami   

- Umožňuje on-line sledovanie výsledkov úsporných projektov na základe reálnych dát 

- Vykonáva zálohovanie všetkých dát jedenkrát denne 

Ďalším doporučeným krokom je zriadenie firemného energetika, ktorého zodpovednosťou bude 
hospodárenie s energiami a sledovanie možností úspor. V súčasnej dobre je táto zodpovednosť 
rozdelené na viaceré pozície, čo znemožňuje sledovanie celkovej situácie v spoločnosti. Firemný 
energetik má mať prehľad o aktuálnych spotrebách energií, na čo dokáže využívať program Enectiva, 
ktorý výrazne zefektívňuje výkon tejto činnosti. 

Obrázok 8 Príklad využitia aplikácie Enectiva 

 

 

 
6.3 Opatrenia pre budovu ZS 

Všetky náklady potrebné na realizáciu navrhovaných opatrení, sú uvádzané bez DPH. 
 

 

6.3.1 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy ZS 

 
S cieľom zabezpečiť správnu a efektívnu funkciu vykurovacej sústavy budovy počas rôznych 
prevádzkových a poveternostných vplyvov je potrebné správne hydraulické vyregulovanie.  

Realizáciou nového hydraulického vyregulovania po realizácii navrhovaných opatrení z účel. 
energetického auditu budú docielené správne prietokové pomery teplonosného média  
vo vykurovacích systémoch budovy.   

Účelový energetický audit v tomto prípade nebude uvažovať návratnosť navrhovaného opatrenia.     
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Tabuľka 51 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Budova ZS 2 500 € 

6.3.2 Výmena svietidiel v budove ZS 

 
Ako zdroj svetla v priestoroch budovy ZS sú v najväčšej miere použité pôvodné svietidlá s lineárnymi 
trubicovými žiarivkami a svietidla s klasickými žiarovkami. Pôvodné žiarivky vo vyhotovení T12 boli 
čiastočne vymenené za novšie typy T8, s nižším príkonom a menším priemerom. Veľká väčšina 
svietidiel zostala pôvodných s elektromagnetickými predradníkmi a so zastaranými rozptylovými 
plochami.  
 
Opatrenie navrhuje výmenu všetkých typov svietidiel s trubicovými žiarivkami a klasickými žiarovkami, 
za nové svietidlá s LED svetelnými zdrojmi na prisadenú montáž.   
 
Konkrétny popis výmeny všetkých typov svietidiel pre kalkuláciu opatrenia je uvedený nasledovne: 
 

 
1. Ako náhradu za svietidlá so žiarivkami 2x 40 W T12 a 2x 36 W T8 pre priestory ZS opatrenie 

navrhuje osadenie 25 ks LED svietidiel typu KSL (Pp = 41 W, 5 000 lm, 4 000 K, 1 293 mm, so 
životnosťou 80 000 hod.) 
   

2. Opatrenie uvažuje aj s náhradou 48 ks svietidiel s klasickými žiarovkami, novými LED 
svietidlami v počte 35 ks (Pp = 20 W, 2 000 lm, 4 000 K, so životnosťou 80 000 hod.)   
 

Nové svietidlá poskytnú lepší svetelný tok jednej trubice (5 000 lm oproti pôvodným 3 350 lm) 
v priestoroch objektu pri nižšom elektrickom príkone. Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, 
z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Týmto spôsobom bude docielené zníženie celkového príkonu osvetľovacej sústavy budovy ZS 
z hodnoty 5,135 kW na 1,835 kW. Opatrenie počíta so zakúpením 60 ks nových LED svietidiel 
a ponechaním 5 ks stávajúcich LED svietidiel.    
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Obrázok 9 Technický list LED svietidla 

 
 
   

Obrázok 10 Technický list LED svietidla 

 
Tabuľka 52 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena svietidiel 3 200 €  

Cena realizačných prác  0 €  

Pomocný materiál  300 €  

 

 

Tabuľka 53 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena svietidiel Eur  3 500 
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Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 2 100 

Miera úspor celkových energií % 1,12 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 455 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 7,7 

Reálna doba návratnosti investície roky 7,8 

Čistá súčasná hodnota Eur 2 606 

Vnútorné výnosové percento % 9,50 

 

 

Tabuľka 54 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0060 0,0004 

SO2 0,0204 0,0185 0,0019 

NOx 0,0681 0,0660 0,0021 

CO 0,0287 0,0278 0,0009 

CO2 74,1829 73,6537 0,5292 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 4,41 % na celkovom množstve emisií. 

 
 

6.3.3 Inštalácia FV systému 
 

Z pohľadu rastu cien energií sa plocha strechy budovy ZS javí ako vhodné pre umiestnenie 
fotovoltických panelov. Opatrenie uvažuje realizáciu v podmienkach lokálneho zdroja, pre pokrytie 
časti spotreby elektriny v budove.  

 
Navrhované riešenie pozostáva z 50 ks 12V monokryštalických FV panelov o celkovom Pmax = 8,75 
kWp a celkovej ploche 49,60 m2 so štandardným FV okruhom pozostávajúcim zo striedačov, 
regulátorov a ďalšieho pomocného materiálu. Rozmery FV panela v mm: 1485 x 668 x 30 
 
Opatrenie počíta s priemerným ročným úhrnom solárneho žiarenia na úrovni 1 200 kWh/m2, reálnou 
účinnosťou výroby EE zo slnka na úrovni 15 % a výrobcom garantovaným zachovaním výkonu FV 
panelov 25 rokov.   
 
Pred samotnou realizáciou inštalácie FV systému na strechu budovy, je potrebné vykonať 
statické posúdenie nosnej konštrukcie strechy, z dôvodu zvýšenia zaťaženia vplyvom 
hmotnosti FV panelov a ich podporných konštrukcií.   
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Obrázok 11 BlueSolar Monocrystalline 215W series 4a 

 
   

Tabuľka 55 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena FV systému 14 000  €  

Cena realizačných prác   9 000  €  

 

Tabuľka 56 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Inštalácia FV systému Eur  23 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora energie kWh 8 900 

Miera úspor celkových energií % 4,74 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 1 929 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 11,9 

Reálna doba návratnosti investície roky 12,3 

Čistá súčasná hodnota Eur 20 293 

Vnútorné výnosové percento % 7,52 
 

Tabuľka 57 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0048 0,0016 

SO2 0,0204 0,0125 0,0079 

NOx 0,0681 0,0594 0,0087 

CO 0,0287 0,0247 0,0040 

CO2 74,1829 71,9401 2,2428 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 18,69 % na celkovom množstve emisií. 
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6.3.4 Zateplenie obvodového plášťa budovy ZS 
 

Vo väzbe na výšku mernej tepelnej straty prechodom tepla cez OP objektu a docielenie aktuálnych 
energetických požiadaviek, opatrenie navrhuje zateplenie obvodového plášťa prostredníctvom 
kamennej vlny. V opatrení je navrhnutá hrúbka tepelnej izolácie 200 mm, ktorá zabezpečí splnenie 
energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-2 + Z1+ Z2: 2019 na úrovni „odporúčanej hodnoty  
od 1.1.2021“ Ur3 = 0,15 W/(m2.K).  

Na ostenie okien a dverí je navrhnutá tepelná izolácia hrúbky 40 mm. Na sokel budovy opatrenie 
navrhuje tepelnú izoláciu vo forme soklových dosák z expandovaného polystyrénu hrúbky 180 mm,  
s uzavretým povrchom – minimálnou nasiakavosťou.   

Kalkulácia opatrenia nepočíta s investíciou spojenou s realizáciou nového bleskozvodu a strešného 
rebríka, po dokončení zateplenia plášťa objektu.  

 
Tabuľka 58 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia plášťa objektu 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ 

prechodu tepla  
[W.m-1.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie [mm] 

Dosiahnutý súčiniteľ 
prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

obvodový plášť 400 mm, 
soklová časť 

0,53 180 0,14 

obvodový plášť 400 mm 0,53 200 0,14 

Tabuľka 59 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie plášťa objektu 

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

obvodový plášť,  
soklová časť 

- EPS hrúbky 180 mm, R = 5,294 m2.K.W-1 

- silikátová omietka hrúbky 5 mm,  
  R=0,025 m2.K.W-1 

0,14  

obvodový plášť,  
všetky konštrukcie 

- EPS hrúbky 200 mm, R = 5,263 m2.K.W-1 

- silikátová omietka hrúbky 5 mm,  
  R=0,025 m2.K.W-1 

0,14 

 

Tabuľka 60 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 16 000 €  

Cena realizačných prác  15 000 €  

Pomocný materiál  1 000 €  
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Tabuľka 61 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie plášťa objektu Eur  32 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 13 476 

Miera úspor celkových energií % 7,18 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 498 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 30 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 64,3 

Reálna doba návratnosti investície roky 49,7 

Čistá súčasná hodnota Eur - 15 088 

Vnútorné výnosové percento % - 0,61 

 

Tabuľka 62 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0661 0,0020 

CO 0,0287 0,0279 0,0008 

CO2 74,1829 71,2182 2,9647 

Na základe zníženia potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 2,28 % na celkovom množstve emisií.   
 
 

6.3.5 Zateplenie strešného plášťa budovy ZS 

 
Merná strata prechodom tepla cez strechu budovy ZS je na úrovni 24 % z celkovej tepelnej straty 
prechodom tepla.  

Opatrenie navrhuje odstránenie terajšej mPVC fólie, osadenie parozábrany a pokládku EPS v troch 
vrstvách o celkovej hrúbke 300 mm. Ako vrchnú HI vrstvu strešného plášťa opatrenie navrhuje mPVC 
fóliu hrúbky 1,8 mm.   

Uvedená hrúbka tepelnej izolácie zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-
2 + Z1+ Z2: 2019 na úrovni „odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur3 = 0,10 W/(m2.K). 

Opatrenie neuvažuje náklady spojené s realizáciou nového bleskozvodu po zateplení strechy budovy 
ZS.  
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Tabuľka 63 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia strechy 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strešný plášť  0,58 300 0,10 

Tabuľka 64 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie strechy  

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strešný plášť  

- parotesná fólia pre vytvorenie parozábrany,  
  R = 0,001 m2.K.W-1 

- EPS 70S hrúbky 150 mm, R = 3,947 m2.K.W-1 

- EPS 70S hrúbky 100 mm, R = 2,632 m2.K.W-1 

- EPS 100S hrúbky 50 mm, R = 1,389 m2.K.W-1 

- mPVC fólia hrúbky 1,8 mm, R=0,011 m2.K.W-1 

0,10 

 

Tabuľka 65 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu zateplenia šikmej strechy  10 000 €  

Cena prác 9 000 € 

Pomocný materiál  1 000 €  

 

Tabuľka 66 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie strechy objektu Eur  20 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 11 384 

Miera úspor celkových energií  % 6,06 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 421 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 30 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 47,5 

Reálna doba návratnosti investície roky 38,9 

Čistá súčasná hodnota Eur - 5 703 

Vnútorné výnosové percento % 1,03 
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Tabuľka 67 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0664 0,0017 

CO 0,0287 0,0281 0,0007 

CO2 74,1829 71,6784 2,5045 

Na základe zníženia potreby tepla pre vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 1,92 % na celkovom množstve emisií.   

6.3.6 Výmena výplňových konštrukcií budovy ZS 

Výplne otvorov v budove ZS boli v období rokov 2017 až 2020 vo veľkej väčšine vymenené za typy 
s plastovým rámom a izolačným dvojsklom. Tieto bohužiaľ nespĺňajú súčasné teplotechnické 
požiadavky. Okrem okien rozmeru 0,55x0,82 m, opatrenie navrhuje výmenu všetkých výplňových 
konštrukcií budovy. Jedná sa o 30 ks okien, 2 ks dverí a 5 ks brán. To znamená výmenu 116 m² 
stávajúcich výplňových konštrukcií za nové.   

Ako náhradu opatrenie navrhuje použitie plastových výplňových konštrukcií so šesťkomorovým 
profilom a zasklením izolačným trojsklom s konštrukčnou hĺbkou 86 mm.  

Súčiniteľom prechodu tepla cez rám Uf= 0,86 W.m-1.K-1, súčiniteľom prechodu tepla cez sklo Ug= 0,5 
W.m-1.K-1, pre zabezpečenie splnenia energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 
2019 na úrovni „odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ UW,r3 = 0,65 W/(m2.K).  

Obrázok 12 RAU-PVC profil Geneo 86 
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Tabuľka 68 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena výplňových konštrukcií  28 000 € 

Cena realizačných prác  25 000 € 

Pomocný materiál 2 000 € 

 

Tabuľka 69 Popis navrhovanej konštrukcie 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu tepla 

[W.m-1.K-1] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

okno plastové 2,37/0,58; izolačné trojsklo; 
šesťkomorový rám; Uf=0,86 W.m-1.K-1  

a Ug=0,5 W.m-1.K-1 

2,35 0,65 

okno plastové 2,4/1,75; izolačné trojsklo; 
šesťkomorový rám; Uf=0,86 W.m-1.K-1  

a Ug=0,5 W.m-1.K-1 

1,20 0,65 

okno plastové 1,46/1,75; izolačné trojsklo; 
šesťkomorový rám; Uf=0,86 W.m-1.K-1  

a Ug=0,5 W.m-1.K-1 

1,20 0,65 

dvere plastové 1,8/2,0; izolačné trojsklo, 

šesťkomorový rám;  Uf= 0,86 W.m-1.K-1  

a Ug=0,5 W.m-1.K-1 

1,20 0,65 

brána plastová dvokrídlová,  

šesťkomorový rám;  
Uf= 0,86 W.m-1.K-1 

4,50 0,65 

brána plastová dvokrídlová,  

šesťkomorový rám;  
Uf= 0,86 W.m-1.K-1 

2,85 0,65 

 

Tabuľka 70 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena výplňových konštrukcií Eur  55 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 13 718 

Miera úspor celkových energií % 7,31 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 507 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 30 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 108,5 

Reálna doba návratnosti investície roky 73,9 

Čistá súčasná hodnota Eur - 37 783 

Vnútorné výnosové percento % - 3,19 
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Tabuľka 71 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0661 0,0020 

CO 0,0287 0,0279 0,0008 

CO2 74,1829 71,1650 3,0180 

Na základe zníženia potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 2,32 % na celkovom množstve emisií. 

 

6.3.7 Výmena zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu TV 

 
Vykurovanie budovy ZS v súčasnosti zabezpečujú dva plynové kotly o celkovom výkone 49,5 kWt. 
V prípade realizácie projektu významnej obnovy budovy, klesne celková ročná potreba tepla  
na vykurovanie a prípravu TV o viac ako 30 000 kWh. 

Opatrenie preto v prípade významnej obnovy budovy ZS navrhuje rekonštrukciu plynovej kotolne 
a terajšie dva kotly nahradiť dvomi 37 kWt kondenzačnými kotlami s účinnosťou 97 %, zapojenými  
do kaskády, s plynulou reguláciou výkonu od 3,4 kWt až do 74 kWt a ekvitermickou reguláciou kotlov. 
Opatrenie uvažuje, že nové kotly budú slúžiť pre vykurovanie a prípravu TV v budove.  

Akumulácia TV bude realizovaná v jednom nepriamo vykurovanom zásobníku TV (TS-K 750/200) 
s dvoma vnútornými zásobníkmi a možnosťou pripojenia dvoch zdrojov tepla. Nepriamo vykurovaný 
akumulačný zásobník TV bude napojený na dva zdroje tepla. Prvým budú prostredníctvom 
trojcestných ventilov dva plynové kotly (mimo riadiaceho kotla) a druhým bude 8 ks slnečných 
kolektorov TS500.  

Max jednotkový výkon kolektora je uvažovaný na úrovni 1 828 W, celková plocha absorbčná 
kolektorov je uvažovaná 18,08 m2. TV bude prednostne ohrievaná solárnymi kolektormi a dohrievanie 
hornej časti zásobníka bude prebiehať plynovými kotlami.   

Uvažovaný počet kolektorov bude umiestnený v jednom rade za sebou. Umiestnenie kolektorov je 
uvažované na oceľovej konštrukcii priamo na streche budovy ZS, v 45° uhle, s ideálnym 
nasmerovaním na JZ.  

Opatrenie počíta s priemerným ročným úhrnom solárneho žiarenia na úrovni 1 200 kWh/m2, reálnou 
účinnosťou výroby TV zo slnka na úrovni 50 % a výrobcom garantovaným zachovaním výkonu 
slnečných kolektorov 30 rokov.   
 
Opatrenie ďalej počíta s 15 % úsporou ZP pri pokrývaní potreby tepla a potreby TV budovy novou 
plynovou kotolňou a ročnou výrobou tepla zo slnečných kolektorov na úrovni 10 800 kWh.  
 
Nevyhnutnou podmienkou realizácie tohto opatrenia je komplexná výmena rozvodov vykurovacej 
vody vrátane tepelnej izolácie, doskových radiátorov a termoregulačných ventilov vrátane hlavíc.   
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Pred samotnou realizáciou tohto opatrenia je potrebné vykonať statické posúdenie zaťaženie 
strešných panelov, z dôvodu zvýšenia zaťaženia vplyvom hmotnosti po realizácii opatrenia.  

Obrázok 13 Kotol Therm 35 KDZ 

 
Obrázok 14 Termický kolektor TS500 

 
 

Tabuľka 72 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena technológie  17 000 €  

Cena realizačných prác  7 000 €  

Pomocný materiál  500 €  

 
Tabuľka 73 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Rekonštrukcia zdroja tepla Eur  24 500 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 19 875 
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Miera úspor celkových energií % 10,59 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 735 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 33,3 

Reálna doba návratnosti investície roky 28,7 

Čistá súčasná hodnota Eur - 4 357 

Vnútorné výnosové percento % 1,60 

 

Tabuľka 74 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0062 0,0002 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0652 0,0029 

CO 0,0287 0,0276 0,0012 

CO2 74,1829 69,8104 4,3725 

Na základe zníženia spotreby energie na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 3,36 % na celkovom množstve emisií. 

 

6.3.8 Inštalácia centrálnej vetracej jednotky 

 

Budova ZS je v súčasnosti vetraná prirodzene. S cieľom zníženia mernej tepelnej straty vetraním 
opatrenie uvažuje inštaláciu centrálnej vetracej jednotky pre vetranie druhého a tretieho podlažia. 
Jedná sa o vetraciu jednotku so schopnosťou rekuperácie tepla a motormi ventilátorov s EC 
technológiou.  

Umiestnenie vetracej jednotky EA odporúča na závetrie SV vstupu do budovy a opatriť zástenami. 
Konečné technické riešenie však určí realizačný projekt.    

Ako ďalšie kritériá pre vetraciu jednotku opatrenie odporúča:  

- možnosť osobitného nastavenia prívodného a odvodného 
vzduchu,  

- schopnosť jednotky vetrať priestory o rozlohe do 500 m2 

resp. 2 000 m3/hod., 
- rotačný výmenník tepla, 
- obojstranný automatický bypass.   
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Opatrenie je kalkulované pre vetraciu jednotku bez možnosti chladenia a bez el. predohrevu, schopnú 
prevádzky do vonkajšej teploty -15 °C. Inštaláciu el. predohrevu vzduchu je v prípade potreby možné 
realizovať aj dodatočne. 

Obrázok 15 Jednotka Cake VR-4  

 
Tabuľka 75 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

VZT jednotka 11 000 €  

Distribučné prvky 3 500 €  

Cena realizačných prác  4 500 €  

Pomocný materiál  1 000 €  

 
Tabuľka 76 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Osadenie centrálnych vetracej jednotky Eur  20 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora nákladov na vykurovanie kWh 16 237 

Miera úspor celkových energií % 8,65 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 600 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 20 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 33,3 

Reálna doba návratnosti investície roky 28,7 

Čistá súčasná hodnota Eur  - 3 557 

Vnútorné výnosové percento % 1,60 
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Tabuľka 77 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0657 0,0024 

CO 0,0287 0,0278 0,0010 

CO2 74,1829 70,6108 3,5721 

Na základe zníženia spotreby ZP na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 2,74 % na celkovom množstve emisií.   

 

6.4 Opatrenia pre budovu NS  

Všetky náklady potrebné na realizáciu navrhovaných opatrení, sú uvádzané bez DPH. 

6.4.1 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy NS 

 
S cieľom zabezpečiť správnu a efektívnu funkciu vykurovacej sústavy budovy počas rôznych 
prevádzkových a poveternostných vplyvov je potrebné správne hydraulické vyregulovanie.  

Realizáciou nového hydraulického vyregulovania po realizácii navrhovaných opatrení z účel. 
energetického auditu budú docielené správne prietokové pomery teplonosného média  
vo vykurovacích systémoch budovy.   

Účelový energetický audit v tomto prípade nebude uvažovať návratnosť navrhovaného opatrenia.     

Tabuľka 78 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Budova NS 1 500 € 

6.4.2 Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 

Počas obhliadky budovy NS, boli identifikované radiátory klasickými regulačnými armatúrami – 
kohútmi.  

Opatrenie navrhuje na všetky doskové radiátory budovy osadenie celkovo 13 ks termostatických 
ventilov s možnosťou prednastavenia prietoku. Z tohto počtu ventilov opatrenie navrhuje osadiť 
termostatické hlavice na 9 ks ventilov. Týmto krokom bude možné regulovať množstvo tepla v mieste 
spotreby a zároveň budú eliminované straty tepla.  

Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  
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Tabuľka 79 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

13 ks termostatických ventilov  260 € 

9 ks termostatických hlavíc  225 € 

pomocný materiál 50 € 

 

Tabuľka 80 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc Eur  535 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 1 950 

Miera úspor celkových energií  % 0,58 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 72 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 20 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 7,4 

Reálna doba návratnosti investície roky 7,6 

Čistá súčasná hodnota Eur 760 

Vnútorné výnosové percento % 11,96 

 
Tabuľka 81 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0064 0,0000 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0678 0,0003 

CO 0,0287 0,0286 0,0001 

CO2 74,1829 73,7539 0,4090 

Na základe zníženia potreby energie na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 

vypúšťaných emisií preukázal 0,33 % zníženie  na celkovom množstve emisií.   

 

6.4.3 Výmena svietidiel v budove NS 

 
Ako zdroj svetla v priestoroch budovy NS sú použité pôvodné svietidlá s lineárnymi trubicovými 
žiarivkami a klasickými žiarovkami. Pôvodné žiarivky vo vyhotovení T12 boli čiastočne vymenené  
za novšie typy T8, s nižším príkonom a menším priemerom. Veľká väčšina svietidiel zostala 
pôvodných s elektromagnetickými predradníkmi a so zastaranými rozptylovými plochami.  
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Opatrenie navrhuje výmenu všetkých typov svietidiel s trubicovými žiarivkami a klasickými žiarovkami, 
za nové svietidlá s LED svetelnými zdrojmi na prisadenú montáž.   
 
Konkrétny popis výmeny všetkých typov svietidiel pre kalkuláciu opatrenia je uvedený nasledovne: 
 

 
1. Ako náhradu za svietidlá so žiarivkami 2x 40 W T12 a 2x 36 W T8 pre priestory NS opatrenie 

navrhuje osadenie 15 ks LED svietidiel typu KSL (Pp = 41 W, 5 000 lm, 4 000 K, 1 293 mm,  
so životnosťou 80 000 hod.) 
   

2. Opatrenie uvažuje aj s náhradou 20 ks svietidiel s klasickými žiarovkami, novými LED 
svietidlami v počte 14 ks (Pp = 20 W, 2 000 lm, 4 000 K, so životnosťou 80 000 hod.)   
 

Nové svietidlá poskytnú lepší svetelný tok jednej trubice (5 000 lm oproti pôvodným 3 350 lm) 
v priestoroch objektu pri nižšom elektrickom príkone. Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, 
z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Týmto spôsobom bude docielené zníženie celkového príkonu osvetľovacej sústavy budovy NS 
z hodnoty 2,858 kW na 0,991 kW. Opatrenie počíta so zakúpením 29 ks nových LED svietidiel 
a ponechaním 8 ks stávajúcich LED svietidiel.    
 

Obrázok 16 Technický list LED svietidla 
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Obrázok 17 Technický list LED svietidla 

 
Tabuľka 82 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena svietidiel 2 110 €  

Cena realizačných prác  0 €  

Pomocný materiál  70 €  

 

 

Tabuľka 83 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena svietidiel Eur  2 190 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 850 

Miera úspor celkových energií % 0,25 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 184 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 11,9 

Reálna doba návratnosti investície roky 12,3 

Čistá súčasná hodnota Eur 279 

Vnútorné výnosové percento % 3,49 
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Tabuľka 84 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0062 0,0002 

SO2 0,0204 0,0196 0,0008 

NOx 0,0681 0,0673 0,0008 

CO 0,0287 0,0284 0,0004 

CO2 74,1829 73,9687 0,2142 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 1,78 % na celkovom množstve emisií. 

 
 

6.4.4   Zateplenie strešného plášťa budovy NS  

 
Merná strata prechodom tepla cez strešný plášť budovy, je na úrovni 33 % z celkovej tepelnej straty 
prechodom tepla.  

Podlahu podkrovia tvoria drevené late s vrstvou zeminy. EA preto neuvažuje s možnosťou zateplenia 
podlahy krovu, z dôvodu zachovania pochôzneho krovu ako aj obmedzení pri osádzaní parozábrany.  

Opatrenie preto navrhuje zateplenie šikmej strechy, tepelnou izoláciou v dvoch vrstvách o celkovej 
hrúbke 270 mm. To znamená 220 mm vrstva tepelnej izolácie medzi krokvy zo sklenenej vlny a 50 
mm vrstva tepelnej izolácie pod krokvy z dosák zo sklenenej vlny.  

Uvedená hrúbka tepelnej izolácie  zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-
2: 2012 + Z1 + Z2: 2019 na úrovni „cieľovej odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur2 = 0,15 W/(m2.K).   

Opatrenie neuvažuje s nákladmi na realizáciu nového latovania krovu, opravu/výmenu 
pôvodných krokiev a osadenie novej strešnej krytiny na celej ploche strechy. Avšak uvedené 
práce sú podmienkou realizácie zateplenia strešného plášťa.   

Opatrenie zároveň neuvažuje náklady spojené s realizáciou nového bleskozvodu po zateplení 
strechy.   
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Obrázok 18 Navrhovaný postup zateplenia krovu 

 
 

Tabuľka 85 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia strechy 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy 0,75 270 0,12 

 

Tabuľka 86 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie strechy  

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy  

- parotesná fólia pre vytvorenie parozábrany,  
  R = 0,001 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – dosky zo sklenenej vlny hrúbky  
  50 mm, R = 1,667 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – sklenená vlna hrúbky 220 mm,  
  R = 5,789 m2.K.W-1 

- podstrešná fólia – difúzna,  
  R = 0,001 m2.K.W-1 

- nová strešná krytina 

0,12 
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Tabuľka 87 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 9 000 €  

Cena realizačných prác  12 000 €  

Pomocný materiál  3 000 €  

 

Tabuľka 88 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie strechy budovy Eur  23 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora nákladov na vykurovanie kWh 19 000 

Miera úspor celkových energií  % 10,12 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 702 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 32,8 

Reálna doba návratnosti investície roky 28,8 

Čistá súčasná hodnota Eur 839 

Vnútorné výnosové percento % 3,22 

 
Tabuľka 89 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0022 0,0042 

SO2 0,0204 0,0003 0,0201 

NOx 0,0681 0,0432 0,0249 

CO 0,0287 0,0174 0,0113 

CO2 74,1829 64,3133 9,8697 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 50,62 % na celkovom množstve emisií. 
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6.5 Opatrenia pre budovy BD1 a BD2 

Všetky náklady potrebné na realizáciu navrhovaných opatrení, sú uvádzané bez DPH. 

 

6.5.1 Výmena svietidiel v budovách  

 
Ako zdroj svetla v priestoroch budov BD1 a BD2 sú použité pôvodné typy s klasickými žiarovkami. 
Opatrenie navrhuje výmenu všetkých typov svietidiel s klasickými žiarovkami, za nové svietidlá s LED 
svetelnými zdrojmi na prisadenú montáž.   
 
Konkrétny popis výmeny všetkých typov svietidiel pre kalkuláciu opatrenia je uvedený nasledovne: 
 

 
1. Ako náhradu za svietidlá s halogenovými žiarovkami 1x 80 W pre vonkajšie priestory, 

opatrenie navrhuje osadenie 2 ks LED svietidiel typu (Pp = 20 W, 2600 lm, 4 000 K,  
so životnosťou 80 000 hod.) 
   

2. Opatrenie uvažuje aj s náhradou 16 ks svietidiel s klasickými žiarovkami, novými LED 
svietidlami v počte 16 ks (Pp = 14 W, 1 500 lm, 4 000 K, so životnosťou 80 000 hod.)   
 

Nové svietidlá poskytnú lepší svetelný tok v priestoroch objektu pri nižšom elektrickom príkone. 
Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Týmto spôsobom bude docielené zníženie celkového príkonu osvetľovacej sústavy budov BD1 a BD2 
z hodnoty 1,088 kW na 0,264 kW. Opatrenie počíta so zakúpením 9 ks nových LED svietidiel  
s integrovaným senzorom pohybu, pre každú z budov.    
 

 
   

Obrázok 19 Technický list LED svietidla 
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Tabuľka 90 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena svietidiel 1 200 €  

Cena realizačných prác  0 €  

Pomocný materiál  0 €  

 

 

Tabuľka 91 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena svietidiel Eur  1 200 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 350 

Miera úspor celkových energií % 0,19 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 75 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 16,0 

Reálna doba návratnosti investície roky 14,8 

Čistá súčasná hodnota Eur - 59 

Vnútorné výnosové percento % 2,40 

 

 

Tabuľka 92 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0201 0,0003 

NOx 0,0681 0,0678 0,0003 

CO 0,0287 0,0286 0,0001 

CO2 74,1829 74,0947 0,0882 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 0,73 % na celkovom množstve emisií. 
 

6.5.2 Zateplenie strešného plášťa budov BD1 a BD2 

 
Merná strata prechodom tepla cez strešný plášť budov, je na úrovni 40 % z celkovej tepelnej straty 
prechodom tepla.  



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

94 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Opatrenie preto navrhuje zateplenie šikmej strechy, tepelnou izoláciou v dvoch vrstvách o celkovej 
hrúbke 240 mm. To znamená 200 mm vrstva tepelnej izolácie medzi krokvy zo sklenenej vlny a 40 
mm vrstva tepelnej izolácie pod krokvy z dosák zo sklenenej vlny.  

Uvedená hrúbka tepelnej izolácie  zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-
2: 2012 + Z1 + Z2: 2019 na úrovni „cieľovej odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur2 = 0,15 W/(m2.K).   

Opatrenie neuvažuje s nákladmi na opravy pôvodných krokiev, miestne úpravy stávajcej 
strešnej krytiny kvôli nevhodnému vyvedeniu vetracích šácht bytov (pod úroveň šikmej 
strechy) a napokon náhradu terajšej podstrešnej fólie v prípade zistenia že sa jedná 
o parotesnú fóliu. Avšak uvedené práce sú podmienkou realizácie zateplenia strešného plášťa.   

Opatrenie zároveň neuvažuje náklady spojené s realizáciou nového bleskozvodu po zateplení 
strechy.   

Obrázok 20 Navrhovaný postup zateplenia krovu 

 

Tabuľka 93 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia strechy 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy 0,68 240 0,13 
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Tabuľka 94 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie strechy  

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy  

- parotesná fólia pre vytvorenie parozábrany,  
  R = 0,006 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – dosky zo sklenenej vlny hrúbky  
  40 mm, R = 1,081 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – sklenená vlna hrúbky 200 mm,  
  R = 5,263 m2.K.W-1 

- podstrešná fólia – difúzna,  
  R = 0,006 m2.K.W-1 

- betónová strešná krytina, R = 0,017 m2.K.W-1 

0,13 

 

Tabuľka 95 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 5 500 €  

Cena realizačných prác  8 000 €  

Pomocný materiál  1 000 €  

 

Tabuľka 96 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie strechy jednej budovy Eur  14 500 

Energetické prínosy 

Ročná úspora nákladov na vykurovanie kWh 13 600 

Miera úspor celkových energií  % 7,24 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 503 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 28,8 

Reálna doba návratnosti investície roky 25,3 

Čistá súčasná hodnota Eur 2 581 

Vnútorné výnosové percento % 4,04 

 
Tabuľka 97 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0661 0,0020 

CO 0,0287 0,0279 0,0279 
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CO2 74,1829 71,1909 2,9920 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 2,30 % na celkovom množstve emisií. 
 

 

6.6 Opatrenia pre budovu BD3 

Všetky náklady potrebné na realizáciu navrhovaných opatrení, sú uvádzané bez DPH. 

6.6.1 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy BD3 

 
S cieľom zabezpečiť správnu a efektívnu funkciu vykurovacej sústavy budovy počas rôznych 
prevádzkových a poveternostných vplyvov je potrebné správne hydraulické vyregulovanie.  

Realizáciou nového hydraulického vyregulovania po realizácii navrhovaných opatrení z účel. 
energetického auditu budú docielené správne prietokové pomery teplonosného média  
vo vykurovacích systémoch budovy.   

Účelový energetický audit v tomto prípade nebude uvažovať návratnosť navrhovaného opatrenia.     

Tabuľka 98 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Budova BD3 3 000 € 

 

6.6.2 Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 

Počas obhliadky budovy BD3, boli identifikované radiátory klasickými regulačnými armatúrami – 
kohútmi.  

Opatrenie navrhuje na všetky doskové radiátory budovy osadenie celkovo 35 ks termostatických 
ventilov s možnosťou prednastavenia prietoku. Z tohto počtu ventilov opatrenie navrhuje osadiť 
termostatické hlavice na 33 ks ventilov. Týmto krokom bude možné regulovať množstvo tepla v mieste 
spotreby a zároveň budú eliminované straty tepla.  

Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Tabuľka 99 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

35 ks termostatických ventilov  700 € 

33 ks termostatických hlavíc  825 € 

pomocný materiál 50 € 
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Tabuľka 100 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc Eur  1 575 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 2 950 

Miera úspor celkových energií  % 1,57 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 109 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 20 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 14,4 

Reálna doba návratnosti investície roky 15,1 

Čistá súčasná hodnota Eur 386 

Vnútorné výnosové percento % 4,15 

 

Tabuľka 101 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0064 0,0000 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0677 0,0004 

CO 0,0287 0,0286 0,0002 

CO2 74,1829 73,5339 0,6490 

Na základe zníženia potreby energie na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 

vypúšťaných emisií preukázal 0,50 % zníženie  na celkovom množstve emisií.   

 

6.6.3 Výmena svietidiel v budove BD3 

 
Ako zdroj svetla v priestoroch budovy BD3 sú použité pôvodné typy s klasickými žiarovkami. 
Opatrenie navrhuje výmenu všetkých typov svietidiel s klasickými žiarovkami, za nové svietidlá s LED 
svetelnými zdrojmi na prisadenú montáž.   
 
Konkrétny popis výmeny všetkých typov svietidiel pre kalkuláciu opatrenia je uvedený nasledovne: 
 

Opatrenie uvažuje s náhradou 15 ks svietidiel s klasickými žiarovkami, novými LED svietidlami v počte 
15 ks (Pp = 14 W, 1 500 lm, 4 000 K, so životnosťou 80 000 hod.)   

 
Nové svietidlá poskytnú lepší svetelný tok v priestoroch objektu pri nižšom elektrickom príkone. 
Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  
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Týmto spôsobom bude docielené zníženie celkového príkonu osvetľovacej sústavy budovy BD3 
z hodnoty 0,750 kW na 0,210 kW. Opatrenie počíta so zakúpením 15 ks nových LED svietidiel  
s integrovaným senzorom pohybu.    

Obrázok 21 Technický list LED svietidla 

 
Tabuľka 102 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena svietidiel 900 €  

Cena realizačných prác  0 €  

Pomocný materiál  0 €  

 

 

Tabuľka 103 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena svietidiel Eur  900 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 250 

Miera úspor celkových energií % 0,13 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 54 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 16,7 

Reálna doba návratnosti investície roky 15,3 

Čistá súčasná hodnota Eur - 79 

Vnútorné výnosové percento % 1,93 
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Tabuľka 104 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0202 0,0002 

NOx 0,0681 0,0679 0,0002 

CO 0,0287 0,0286 0,0001 

CO2 74,1829 74,1199 0,0630 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 0,52 % na celkovom množstve emisií. 
 

6.6.4 Zateplenie stropu PP budovy BD3 
 

Toto opatrenie má za cieľ znížiť tepelné straty prechodom tepla cez podlahu/strop do nevykurovaného 
podzemného podlažia. Navrhnutý spôsob berie do úvahy fakt že počas významnej obnovy budovy 
vznikne priestor na jednoduchšiu realizáciu týchto prác.  
 
Tepelná izolácia bude umiestnená na strop nevykurovaného podzemného podlažia. Navrhnutý je EPS 
hrúbky 120 mm, čo zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-2 + Z1+ Z2: 
2019 na úrovni „maximálnej hodnoty“ UMAX = 0,30 W/(m2.K).  

Dôvodom navrhovanej hrúbky tepelnej izolácie je zachovanie potrebnej svetlej výšky podlažia, ktorá 
je aktuálne 2,53 m. Ako vrchná vrstva je navrhnutá silikátová omietka.  

Tabuľka 105 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia stropu suterénu 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strop suterénu 2,15 120 0,27 

  
Tabuľka 106 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie stropu suterénu 

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strop suterénu  

- tepelná izolácia z vrstvy EPS hrúbky 120 mm,  
  R = 3,158 m2.K.W-1 

- vrchná silikátová omietka hrúbky 3 mm,  
  R=0,015 m2.K.W-1 

0,27 
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Tabuľka 107 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu  7 500 € 

Cena realizačných prác  8 000 € 

Pomocný materiál  1 000 € 

 

Tabuľka 108 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie sokla objektu Eur  16 500 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 14 500 

Miera úspor celkových energií % 3,68 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 536 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 30,8 

Reálna doba návratnosti investície roky 26,8 

Čistá súčasná hodnota Eur 1 702 

Vnútorné výnosové percento % 3,62 

 

Tabuľka 109 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0671 0,0010 

CO 0,0287 0,0283 0,0004 

CO2 74,1829 72,6649 1,5180 

Na základe zníženia potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 1,17 % na celkovom množstve emisií.   

 

6.6.5 Zateplenie soklovej časti OP budovy BD3 
 

V rámci zateplenia OP budovy v roku 2010 bol sokel stavby ponechaný v pôvodnom stave,  
bez zateplenia. Vo väzbe na výšku mernej tepelnej straty prechodom tepla cez túto časť OP objektu 
a docielenie aktuálnych energetických požiadaviek, opatrenie navrhuje zateplenie soklovej časti 
obvodového plášťa  prostredníctvom soklových dosák z expandovaného polystyrénu hrúbky 180 mm, 
s uzavretým povrchom – minimálnou nasiakavosťou.   
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V opatrení je navrhnutá hrúbka tepelnej izolácie 120 mm pre štítovu stenu a 160 pre priečelie. To 
zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-2 + Z1+ Z2: 2019 na úrovni 
„odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur2 = 0,22 W/(m2.K).  

 

Ostenia okien PP je potrebne rovnako zatepliť EPS hrúbky podľa priestorových možností, no aspoň 
30 mm.  

 
Tabuľka 110 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia sokla 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ 

prechodu tepla  
[W.m-1.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie [mm] 

Dosiahnutý súčiniteľ 
prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Obvodový plášť  
priečelie – sokel, 250 mm 

2,48 160 0,20 

Obvodový plášť  
štít – sokel, 490 mm 

0,53 120 0,19 

Tabuľka 111 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie sokla 

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

obvodový plášť, priečelie 
soklová časť 

- EPS hrúbky 160 mm, R = 4,706 m2.K.W-1 

- silikátová omietka hrúbky 3 mm,  
  R=0,015 m2.K.W-1 

0,20 

obvodový plášť, štít, 
soklová časť 

- EPS hrúbky 120 mm, R = 3,529 m2.K.W-1 

- silikátová omietka hrúbky 3 mm,  
  R=0,015 m2.K.W-1 

0,19 

 

Tabuľka 112 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 2 500 €  

Cena realizačných prác  4 000 €  

Pomocný materiál  500 €  

 

Tabuľka 113 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie stropu PP Eur  7 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 6 900 

Miera úspor celkových energií % 7,72 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 255 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 
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Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 27,5 

Reálna doba návratnosti investície roky 24,2 

Čistá súčasná hodnota Eur 1 660 

Vnútorné výnosové percento % 4,36 

 

Tabuľka 114 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0660 0,0021 

CO 0,0287 0,0279 0,0009 

CO2 74,1829 70,9929 3,1900 

Na základe zníženia potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 
vypúšťaných emisií preukázal zníženie o 2,45 % na celkovom množstve emisií.   
 

6.6.6 Zateplenie strešného plášťa budovy BD3 

 
Merná strata prechodom tepla cez strešný plášť budovy, je na úrovni 51 % z celkovej tepelnej straty 
prechodom tepla.  

Opatrenie preto navrhuje zateplenie šikmej strechy, tepelnou izoláciou v dvoch vrstvách o celkovej 
hrúbke 240 mm. To znamená 200 mm vrstva tepelnej izolácie medzi krokvy zo sklenenej vlny a 40 
mm vrstva tepelnej izolácie pod krokvy z dosák zo sklenenej vlny.  

Uvedená hrúbka tepelnej izolácie  zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-
2: 2012 + Z1 + Z2: 2019 na úrovni „cieľovej odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur2 = 0,15 W/(m2.K).   

Opatrenie neuvažuje s nákladmi na opravy pôvodných krokiev, miestne úpravy stávajcej 
strešnej krytiny kvôli nevhodnému vyvedeniu vetracích šácht bytov (pod úroveň šikmej 
strechy) a napokon náhradu terajšej podstrešnej fólie v prípade zistenia že sa jedná 
o parotesnú fóliu. Avšak uvedené práce sú podmienkou realizácie zateplenia strešného plášťa.   

Opatrenie zároveň neuvažuje náklady spojené s realizáciou nového bleskozvodu po zateplení 
strechy.   
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Obrázok 22 Navrhovaný postup zateplenia krovu 

 

Tabuľka 115 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia strechy 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy 0,67 240 0,13 

 

Tabuľka 116 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie strechy  

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy  

- parotesná fólia pre vytvorenie parozábrany,  
  R = 0,006 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – dosky zo sklenenej vlny hrúbky  
  40 mm, R = 1,081 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – sklenená vlna hrúbky 200 mm,  
  R = 5,263 m2.K.W-1 

- podstrešná fólia – difúzna,  
  R = 0,006 m2.K.W-1 

- betónová strešná krytina, R = 0,017 m2.K.W-1 

0,13 

 

Tabuľka 117 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 8 500 €  

Cena realizačných prác  9 500 €  

Pomocný materiál  2 000 €  
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Tabuľka 118 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie strechy budovy Eur  20 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora nákladov na vykurovanie kWh 18 700 

Miera úspor celkových energií  % 9,96 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 691 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 28,9 

Reálna doba návratnosti investície roky 25,4 

Čistá súčasná hodnota Eur 3 466 

Vnútorné výnosové percento % 4,01 

 
Tabuľka 119 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0062 0,0001 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0653 0,0028 

CO 0,0287 0,0276 0,0011 

CO2 74,1829 70,0689 4,1140 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 3,16 % na celkovom množstve emisií. 

 

 

6.7 Opatrenia pre budovu BD4 

Všetky náklady potrebné na realizáciu navrhovaných opatrení, sú uvádzané bez DPH. 

6.7.1 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy BD4 

 
S cieľom zabezpečiť správnu a efektívnu funkciu vykurovacej sústavy budovy počas rôznych 
prevádzkových a poveternostných vplyvov je potrebné správne hydraulické vyregulovanie.  

Realizáciou nového hydraulického vyregulovania po realizácii navrhovaných opatrení z účel. 
energetického auditu budú docielené správne prietokové pomery teplonosného média  
vo vykurovacích systémoch budovy.   

Účelový energetický audit v tomto prípade nebude uvažovať návratnosť navrhovaného opatrenia.     
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Tabuľka 120 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Budova BD4 2 000 € 

 

6.7.2 Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 

Počas obhliadky budovy BD4, boli identifikované radiátory klasickými regulačnými armatúrami – 
kohútmi.  

Opatrenie navrhuje na všetky doskové radiátory budovy osadenie celkovo 20 ks termostatických 
ventilov s možnosťou prednastavenia prietoku. Z tohto počtu ventilov opatrenie navrhuje osadiť 
termostatické hlavice na 20 ks ventilov. Týmto krokom bude možné regulovať množstvo tepla v mieste 
spotreby a zároveň budú eliminované straty tepla.  

Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Tabuľka 121 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

20 ks termostatických ventilov  400 € 

20 ks termostatických hlavíc  500 € 

pomocný materiál 50 € 

 

Tabuľka 122 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc Eur  950 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 2 980 

Miera úspor celkových energií  % 1,59 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 110 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 20 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 8,6 

Reálna doba návratnosti investície roky 8,8 

Čistá súčasná hodnota Eur 929 

Vnútorné výnosové percento % 9,68 
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Tabuľka 123 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0064 0,0000 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0677 0,0004 

CO 0,0287 0,0286 0,0002 

CO2 74,1829 73,5273 0,6556 

Na základe zníženia potreby energie na vykurovanie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva 

vypúšťaných emisií preukázal 0,50 % zníženie  na celkovom množstve emisií.   

 

6.7.3 Výmena svietidiel v budove 

 
Ako zdroj svetla v priestoroch budovy BD4 sú použité pôvodné typy s klasickými žiarovkami. 
Opatrenie navrhuje výmenu všetkých typov svietidiel s klasickými žiarovkami, za nové svietidlá s LED 
svetelnými zdrojmi na prisadenú montáž.   
 
Konkrétny popis výmeny všetkých typov svietidiel pre kalkuláciu opatrenia je uvedený nasledovne: 
 

Opatrenie uvažuje s náhradou 15 ks svietidiel s klasickými žiarovkami, novými LED svietidlami v počte 
15 ks (Pp = 14 W, 1 500 lm, 4 000 K, so životnosťou 80 000 hod.)   

 
Nové svietidlá poskytnú lepší svetelný tok v priestoroch objektu pri nižšom elektrickom príkone. 
Kalkulácia opatrenia neuvažuje cenu práce, z dôvodu možnosti realizácie výmeny vo vlastnej réžii.  

Týmto spôsobom bude docielené zníženie celkového príkonu osvetľovacej sústavy budovy BD3 
z hodnoty 0,759 kW na 0,307 kW. Opatrenie počíta so zakúpením 15 ks nových LED svietidiel  
s integrovaným senzorom pohybu ako aj s ponechaním terajších 6 ks LED svietidiel a svietidiel 
s úspornými žiarivkami.   
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Obrázok 23 Technický list LED svietidla 

 
Tabuľka 124 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena svietidiel 900 €  

Cena realizačných prác  0 €  

Pomocný materiál  0 €  

 

 

Tabuľka 125 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Výmena svietidiel Eur  900 

Energetické prínosy 

Ročná úspora pri nákupe energií kWh 340 

Miera úspor celkových energií % 0,18 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií Eur 73 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 12,3 

Reálna doba návratnosti investície roky 12,7 

Čistá súčasná hodnota Eur 80 

Vnútorné výnosové percento % 3,05 
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Tabuľka 126 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0063 0,0001 

SO2 0,0204 0,0201 0,0003 

NOx 0,0681 0,0678 0,0003 

CO 0,0287 0,0286 0,0002 

CO2 74,1829 74,0987 0,0842 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 0,70 % na celkovom množstve emisií. 

 

6.7.4 Zateplenie strešného plášťa budovy BD4 

 
Merná strata prechodom tepla cez strešný plášť budovy, je na úrovni 39 % z celkovej tepelnej straty 
prechodom tepla.  

Opatrenie preto navrhuje zateplenie šikmej strechy, tepelnou izoláciou v dvoch vrstvách o celkovej 
hrúbke 260 mm. To znamená 220 mm vrstva tepelnej izolácie medzi krokvy zo sklenenej vlny a 40 
mm vrstva tepelnej izolácie pod krokvy z dosák zo sklenenej vlny.  

Uvedená hrúbka tepelnej izolácie  zabezpečí splnenie energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-
2: 2012 + Z1 + Z2: 2019 na úrovni „cieľovej odporúčanej hodnoty od 1.1.2021“ Ur2 = 0,15 W/(m2.K).   

Opatrenie neuvažuje s nákladmi na opravy/výmeny pôvodných krokiev a miestne opravy 
stávajcej strešnej krytiny. Avšak uvedené práce sú podmienkou realizácie zateplenia 
strešného plášťa.   

Opatrenie zároveň neuvažuje náklady spojené s realizáciou nového bleskozvodu po zateplení 
strechy.   

Obrázok 24 Navrhovaný postup zateplenia krovu 
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Tabuľka 127 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zateplenia strechy 

Popis konštrukcie 
Súčasný súčiniteľ prechodu 

tepla [W.m-1.K-1] 
Minimálna hrúbka 

tepelnej izolácie [mm] 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy 0,93 260 0,13 

 

Tabuľka 128 Popis navrhovaného spôsobu vyhotovenia tepelnej izolácie strechy  

Popis konštrukcie Vyhotovenie zateplenia 
Dosiahnutý súčiniteľ 

prechodu tepla [W.m-1.K-1] 

Strecha budovy  

- parotesná fólia pre vytvorenie parozábrany,  
  R = 0,016 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – dosky zo sklenenej vlny hrúbky  
  40 mm, R = 1,081 m2.K.W-1 

- tepelná izolácia – sklenená vlna hrúbky 220 mm,  
  R = 5,789 m2.K.W-1 

- podstrešná fólia – difúzna,  
  R = 0,016 m2.K.W-1 

- strešná krytina oceľový plech 

0,13 

 

Tabuľka 129 Cenové relácie navrhovaného opatrenia 

Cena materiálu 12 000 €  

Cena realizačných prác  15 000 €  

Pomocný materiál  3 000 €  

 

Tabuľka 130 Vyhodnotenie navrhovaného opatrenia 

Náklady na realizáciu 

Zateplenie strechy budovy Eur  30 000 

Energetické prínosy 

Ročná úspora nákladov na vykurovanie kWh 23 800 

Miera úspor celkových energií  % 12,68 

Ekonomické prínosy 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energie Eur 880 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia roky 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 34,1 

Reálna doba návratnosti investície roky 29,3 

Čistá súčasná hodnota Eur - 116 

Vnútorné výnosové percento % 2,98 
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Tabuľka 131 Environmentálne hodnotenie navrhovaného opatrenia 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrenia [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0062 0,0002 

SO2 0,0204 0,0204 0,0000 

NOx 0,0681 0,0646 0,0035 

CO 0,0287 0,0273 0,0014 

CO2 74,1829 68,9469 5,2360 

Na základe zníženia spotreby energie po realizácii opatrenia, vykonaný prepočet množstva vypúšťaných emisií 
preukázal zníženie o 4,02 % na celkovom množstve emisií. 

 
 
 
 

 Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energií 

 

Tabuľka 132 Súbor odporúčaných opatrení 

Názov opatrenia 

Úspora  

pri nákupe 

energií 

Úspora 

nákladov  

pri nákupe 

energií 

Výška 

investícií 

Celková 

investícia 

Jednoduchá 

doba 

návratnosti 

investície 

kWh/rok €/rok € € mesiace 

Hydraul. vyregul. vykur. 

súst. budovy ZS 
- - 2 500 

320 750 32,2 

Výmena svietidiel  

v budove ZS 
2 100 455 3 500 

Inštalácia FV systému 8 900 1 929  23 000 

Zateplenie obvodového 

plášťa budovy ZS 
13 476 498 32 000 

Zateplenie strešného 

plášťa budovy ZS 
11 384 421 20 000 

Výmena výplňových 

konštrukcií budovy ZS 
13 718 570 55 000 

Výmena zdroja tepla pre 

vykurovanie a prípravu TV 
19 875 735 24 500 

Inštalácia centrál. vetracej 

jednotky v budove ZS 
16 237 600 20 000 
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Hydraul. vyregul. vykur. 

súst. budovy NS 
- - 1 500 

Osadenie termostatických 

ventilov a hlavíc 
1 950 72 535 

Výmena svietidiel  

v budove NS 
850 184 2 190 

Zateplenie strešného 

plášťa budovy NS 
19 000 702 23 000 

Výmena svietidiel  

v budovách BD1 a BD2 
350 75 1 200 

Zateplenie strešného 

plášťa budov BD1 a BD2 
27 200 1 006 29 000 

Hydraul. vyregul. vykur. 

súst. budovy BD3 
- - 3 000 

Osadenie termostatických 

ventilov a hlavíc 
2 950 109 1 575 

Výmena svietidiel  

v budove BD3 
250 54 900 

Zateplenie stropu PP 

budovy BD3 
14 500 536 16 500 

Zateplenie soklovej časti 

OP budovy BD3 
6 900 255 7 000 

Zateplenie strešného 

plášťa budovy BD3 
18 700 691 20 000 

Hydraul. vyregul. vykur. 

súst. budovy BD4 
- - 2 000 

Osadenie termostatických 

ventilov a hlavíc 
2 980 110 950 

Výmena svietidiel  

v budove BD4 
340 73 900 

Zateplenie strešného 

plášťa budovy BD4 
23 800 880 30 000 

Celkom 205 460 9 955 320 750 
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 Ekonomické a environmentálne vyhodnotenie opatrení 
 
8.1 Ekonomické hodnotenie 

Pre každý uvedený variant boli vypočítané základné ukazovatele. Sú to:  
 
 
 
 
Jednoduchá doba návratnosti (doba splatenia investície) 

 

𝑇𝑆 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 

 
IN - investičné náklady  
CF - ročné prínosy (zmena peňažného toku po realizácii opatrení) 
 
Reálna doba návratnosti Tsd, doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej sadzby 

∑ 𝐶𝐹𝑡  ∙  (1 + 𝑟)−𝑡

𝑇𝑠𝑑

𝑡=1

− 𝐼𝑁 = 0 

 

CFt  - ročné prínosy projektu (zmena peňažného toku po realizácii projektu)  

r – diskontný faktor  

(1 + 𝑟)−𝑡 – odúročiteľ  

 
 
 
Čistá súčasná hodnota (NPV)  

 

NPV =∑ 𝐶𝐹𝑡  ∙  (1 + 𝑟)−𝑡𝑇ž

𝑡=1
− 𝐼𝑁 

 
CFt - ročné prínosy projektu (zmena peňažných tokov po realizácii projektu) v roku t  
r – diskontný faktor  
t - hodnotené obdobie (1 až n rokov)  
Tž – doba životnosti zariadenia   
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Vnútorné výnosové percento IRR 
 
Hodnota IRR je vypočítaná z podmienky  

∑ 𝐶𝐹𝑡  ∙  (1 + 𝐼𝑅𝑅)−𝑡

𝑇ž

𝑡=1

− 𝐼𝑁 = 0 

Výsledky ekonomického vyhodnotenia súboru opatrení sú uvedené v tabuľke 45. 
 
Pre potrebu ekonomického vyhodnotenia bolo uvažované s dobou technickej životnosti investície 15 
až 35 rokov. Diskontná sadzba bola uvažovaná na úrovni 3,0 %. Miera inflácie predstavuje 4,0 %.  
 
Vysoké hodnoty doby návratnosti ako aj záporné hodnoty NPV a IRR sú spôsobené výrazným 
nárastom cien stavebných materiálov a prác, zatiaľ čo priemerné ceny nakupovaných energií 
predmetu účelového EA za posledné tri roky, sú o 200% nižšie v porovnaní s aktuálnymi.  
 
 

Tabuľka 133 Ekonomické ukazovatele navrhnutých opatrení 

Ekonomické prínosy 

Celková investícia Eur 320 750 

Ročná úspora nákladov pri nákupe energií  Eur 9 955 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  roky 15; 20; 25; 30; 35 

Jednoduchá doba návratnosti investície  roky 32,2 

Reálna doba návratnosti investície  roky 27,9 

Čistá súčasná hodnota  Eur 17 311 

Vnútorné výnosové percento  % 3,33 

 

8.2 Environmentálne hodnotenie  
 

Na základe vypracovaných variantov opatrení, sú nižšie uvedené environmentálne prínosy každého 
z nich. Tabuľky obsahujú hodnoty emisií pri súčasnom stave predmetu auditu, hodnoty po aplikácii 
konkrétneho variantu opatrení a tiež rozdiely medzi týmito dvoma stavmi.  
 
Pre výpočet emisií boli použité emisné koeficienty dané povahou výroby EE v SR. Opatrenia v audite 
sú zamerané na zníženie spotreby ZP aj EE a tým zníženie produkovaných emisií. Výsledná 
produkcia emisií úzko súvisí so skladbou výrobných zdrojov v SR. 

 
Tabuľka 134 Emisné faktory pri výrobe EE v SR 

Emisie 
Elektrická energia 

[g/MWh] 

TZL 178 

SO2 890 

NOx 978 

CO 450 

 

CO2 0,252 t/MWh 
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Tabuľka 135 Emisné faktory pri spaľovaní ZP v SR 

Emisie 
Zemný plyn 

[kg/mil.m3] 

TZL 80 

SO2 9,6 

NOx 1 560 

CO 630 

 

CO2 0,220 t/MWh 

Tabuľka 136 Environmentálne hodnotenie súboru opatrení ako celku 

Emisie Súčasný stav [t/rok] 
Stav po realizácii 

opatrení [t/rok] 
Rozdiel [t/rok] 

TZL 0,0064 0,0026 0,0037 

SO2 0,0204 0,0088 0,0116 

NOx 0,0681 0,0271 0,0410 

CO 0,0287 0,0115 0,0173 

CO2 74,1829 28,5724 45,6105 

 
Príspevok realizácie navrhovaného súboru opatrení k zníženiu produkcie emisií  
je vo výške 59,40 %.  

 

 Optimálny variant súboru opatrení 
 
Optimálny variant súboru opatrení je odporúčaný na základe výsledkov ekonomického  
a environmentálneho hodnotenia a hodnotiacich kritérií (hľadísk): 
 
Ekonomické hľadisko  

Uvažuje výšku investičných nákladov do úsporných opatrení, dobu návratnosti investovaných 
prostriedkov a finančný prínos z investícií.  

 

Environmentálne hľadisko  

Z opatrení ktoré znižujú spotrebu energií alebo zlepšujú efektivitu využitia energií, ďalej vyplýva 
znižovanie emitovania škodlivých látok do ovzdušia. Toto hľadisko je veľmi dôležité a má vyrovnanú 
pozíciu s ekonomickým hľadiskom.   

 

Technické hľadisko  

Zameriava sa na technickú stránku navrhovaných opatrení. Súlad a realizovateľnosť navrhovaného 
so stávajúcimi technológiami, postupmi či podmienkami konkrétnej lokality.  
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Prevádzkové hľadisko  

Posudzuje navrhované opatrenia z  pohľadu ich prevádzkovania a  udržiavania  
v prevádzkyschopnom stave.  

Legislatívne hľadisko  

Pri každom navrhovanom opatrení treba brať do úvahy legislatívne požiadavky a ich dopad  
na samotnú realizáciu opatrenia vo väzbe na termíny, náklady, efektivitu.   

 
Hľadisko úžitkovej hodnoty  
 
Popri všetkým pozitívach ktoré má realizácia navrhovaných opatrení priniesť, treba myslieť  
aj na pridanú hodnotu ktorú majú pre pracovné podmienky zamestnancov či zvýšeniu pohodlia 
zákazníkov. 
 

Na základe uvedených hľadísk, účelový EA zostavil dva varianty súborov opatrení: 

V1: 

- Realizovať všetky navrhované nízkonákladové 

opatrenia (jednotkový investičný náklad na opatrenie 

≤ 3 000 €) 

- Zaviesť a aktívne uplatňovať energetický 

manažment  

       

V2: 

- Realizovať všetky navrhované opatrenia z EA 

v plnom rozsahu 

- Zaviesť a aktívne uplatňovať energetický 

manažment  

 

Za optimálny variant súborov opatrení pre budovy v obci Buzica,  
účelový EA určuje Variant 2. 

 

 Záver 
 

Účelový energetický audit podrobne popísal predmetu auditu a jeho súčasný stav. Na základe toho 
boli identifikované oblasti kde dochádza k najväčším stratám energií. Na odstránenie slabých oblastí 
boli navrhnuté jednotlivé opatrenia.  

Na základe ekonomických, technických a environmentálnych kritérií bol zostavený súbor 
navrhovaných opatrení – Variant 2, ktorý účelový energetický audit odporúča vlastníkovi predmetu 
účelového EA na realizáciu.  
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Účelový energetický audit má odporúčací charakter pre rozhodovací proces vlastníka predmetných 
budov. Nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov, resp. na zníženie energetickej náročnosti budov.  

V rámci projektovej prípravy je odporúčané vypracovať statické posúdenie vplyvu navrhovaných 
opatrení na stavebné konštrukcie a teplo-technické posúdenia budov. Prípadné zistené technické 
rozdiely oproti návrhu v účelovom EA zohľadniť v ďalšom stupni prípravy projektu. 

Tento dokument neprešiel oficiálnou jazykovou ani grafickou úpravou, preto môže obsahovať drobné 
jazykové a grafické nedostatky a preklepy. Tieto však zásadne nemenia jeho obsahový význam a tak 
nebránia jeho plnohodnotnému používaniu.  

 

10.1 Vyjadrenie k identifikácii potrieb zadávateľa  

V účelovom energetickom audite, ktorého účelom je v zmysle zadania z výzvy identifikácia opatrení 
pre GES, sú navrhnuté jednotlivé opatrenia na zníženie spotreby energie s nízkouhlíkovou prioritou, 
t.j. redukcia emisií skleníkových plynov CO2.  

Navrhované opatrenia sa týkajú znižovania potreby energií ako aj znižovania spotreby energií a to  
na výroby tak aj na strane spotreby energie s takouto postupnosťou realizácie. Cieľom u jednotlivých 
budov je dosiahnutie úrovne energetickej triedy náročnosti A0 čo je možné komplexnou realizáciou 
súboru opatrení s využitím obnoviteľných zdrojov energie.  

 

10.2 Posúdenie vplyvu na dlh verejnej správy 

10.2.1 Financovanie z verejných zdrojov  a zdrojov EÚ 

 

Pravidlá pre financovanie z verejných zdrojov sú určené na stanovenie primeranosti podielu verejných 
zdrojov na kapitálových výdavkoch (mínus finančné prostriedky z EÚ). 

Financovanie z verejných zdrojov (granty, finančné nástroje)  

Kapitálové výdávky – Granty EÚ=Podiel verejných zdrojov  

Ak tento podiel v percentuálnom vyjadrení je:  

1. ≥ 50 %, potom je GES zaradená do súvahy subjektu verejnej správy s dôsledkami na výšku 

dlhu verejnej správy 

2. < 1/3 ale < 50 %, s veľmi veľkým dôrazom na štatistické posúdenie dôsledkov na výšku dlhu 

verejnej správy  

3. > 10 % ale ≤ 1/3, s veľkým dôrazom na štatistické posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej 

správy 

4. ≤ 10 %, s miernym dôrazom na štatistické posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy  
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10.2.2 Garantované úspory  

 

Podstatou GES je poskytovanie služby, najmä v podobe garantovanej energetickej úspory  
pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo 
poskytovateľovi GES prináleží dohodnutá odplata. Energetickým zhodnotením sa na účely tohto 
dokumentu myslí implementácia opatrení, ktoré vedú k úsporám energie alebo k zlepšeniu 
energetickej efektívnosti na vopred stanovenú hodnotu a zodpovedajú investičným výdavkom 
poskytovateľa GES. Aj keď je GES primárne zameraná na budovy a ich vykurovanie, nevylučuje aj 
iné opatrenia vedúce k úsporám energie, vrátane napr. opatrení vykonaných na osvetlení, 
klimatizačných zariadeniach, ale aj zariadeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ďalej len 
„OZE“). Pri zariadeniach OZE je ale nevyhnutné, aby investičné výdavky na realizáciu týchto opatrení 
nepresiahli 50% z celkových nákladov súvisiacich s energetickým zhodnotením.  

V prípade nedosiahnutia dohodnutého garantovaného zníženia spotreby energie platí, že 
poskytovateľ GES je prijímateľovi služby povinný kompenzovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi 
na energiu (upravenými o zmenu v cene energie) a výškou nákladov, ktoré by verejnému subjektu 
vznikli v prípade dosiahnutia garantovanej hodnoty energetických úspor (t. j. medzi garantovanou  
a skutočnou úsporou energie) za predpokladu, že zmluvné strany dodržiavali dohodnuté zmluvné 
podmienky.  

Hlavné pravidlo pri garancii úspor je, že výsledná úspora za obdobie trvania GES je väčšia alebo 
rovná ako súčet: 

- platieb za GES, ktoré uhradí subjekt verejnej správy poskytovateľovi GES, 

počas trvania GES; a 

- akýchkoľvek (ďalších) výdavkov z verejných zdrojov (spojených s projektom), 

ktoré nie sú preplácané poskytovateľom GES.   

 

∑ garantovaných úspor ≥  ∑ platieb za GES + grant (verejné zdroje) 

 

Ak nie je splnené vyššie uvedené pravidlo, potom je GES projekt zaradený do súvahy subjektu 

verejnej správy.  

 

 



 

 

10.3 Posúdenie vhodnosti opatrení na realizáciu formou GES  

Tabuľka 137 Opatrenia vhodné na realizáciu formou ener. služby  

Opatrenie 

Roč. 
náklady 

na 
energie 

pred GES 
v € 

Ročné 
úspory 

v € 

Trvanie 
zmluvy 
GES v r. 

Ročná 
platba 
za GES 

v € 

Garant. 
úspory 

v % 

IN poskyt. 
GES v € 

Granty  
v € 

FN v 
€ 

Kapitál. 
výdavky  

v € 

Fin. 
z verej. 

zdrojov v 
% 

∑úspor ≥ 
∑platieb 

GES  
+ NFP 

Výmena svietidiel  
v budove ZS 

1 300 455 10 350 35 3 500 0 0 3 500 0 áno 

Osadenie 
termostat. ventilov 
a hlavíc v budove 
NS 

600 72 10 53 12 535 0 0 535 0 áno 

Osadenie 
termostat. ventilov 
a hlavíc v budove 
BD4 

733 110 10 95 15 950 0 0 950 0 áno 

 

Tabuľka 138 Opatrenia vhodné na realizáciu formou ener. služby  

Názov opatrenia 

Úspora  

pri nákupe 

energií 

Úspora 

nákladov  

pri nákupe 

energií 

Výška 

investícií 

kWh/rok €/rok € 

Výmena svietidiel  

v budove ZS 
2 100 455 3 500 

Osadenie termostat. ventilov 

a hlavíc v budove NS 
1 950 72 535 

Osadenie termostat. ventilov 

a hlavíc v budove BD4 
2 980 110 950 

Celkom 7 030 637 4 985 



 

 

 Sumarizačný list energetického auditu 
 

Tabuľka 139 Sumarizačný list účel. energetického auditu 

SUMARIZAČNÝ LIST Účel. ENERGETICKÉHO AUDITU 
  

Predmet uEA 
Predmetom účelového energetického auditu (uEA) je šesť budov vo vlastníctve obce 
Buzica.  

Stručná 

charakteristika 

objektov 

Predmet uEA leží v Košickom kraji, okres KS – Buzica. Budovy postavené  
v rozmedí 30-tych až 80-tych r. 20. stor.  
 
Budova ZS: Založenie betón. pätky a pilóty (3 NP). Nosný systém ŽB prefa prvky. 
Opláštenie stenové panely 400 mm  Stropy podlaží-ŽB  panely 350 mm. Strecha 
šikmá (9°) jednoplášťová-150 mm ŽB panely+30 mm TI plynosilikát. tvárnice. HI 
vrstva mPVC fólia z r.´20. Výplne otvorov pôvodne zdvojené drevené, z 90% 
vymenené za plastové s izol. 2-sklom. Brány pôvodné, plechové. ÚK a TV 2x plyn. 
kotol a radiátory. Osvetlenie pôvodné - trubice T12 40W, resp. T8 36W. Bez VZT či 
a/c.  
 
Budova NS: Založenie betón. pásy a pätky (PP+2 NP). Nosný systém stenový. OP 
tehla 500 mm. Stropy podlaží-ŽB dosky. Strecha stanová jednoplášťová bez TI, 
krytina eternit. Výplne otvorov pôvodne zdvojené drevené, 100% vymenené  
za plastové s izol. 2-sklom. ÚK a TV 1x plyn. kotol a radiátory. Osvetlenie pôvodné - 
trubice T12 40W, resp. T8 36W. Bez VZT.  
 
Budovy BD1 a BD2: Založenie betón. pásy a pätky (3 NP). Nosný systém stenový. 
OP tehla CDm 400 mm + EPS 60 mm.. Stropy podlaží-ŽB dosky. Strecha pôvodne 
plochá dvojplášťová, aktualne šikmá bez TI, krytina betónová. Výplne otvorov 
plastové s izol. 2-sklom. Bez ÚK - plyn kachle a TV el. ohrievače. Osvetlenie 
pôvodné. Bez VZT či a/c.  
 
Budova BD3: Založenie pilóty (PP a 4 NP). Nosný systém priečne ŽB panely 250 
mm. Opláštenie stenové panely 240 mm. Stropy podlaží-ŽB  panely 180 mm. 
Strecha pôvodne plochá dvojplášťová, aktuálne šikmá bez TI, krytina betónová. 
Výplne otvorov plastové s izol. 2-sklom. ÚK cez plyn. kotol a radiátory. TV el. 
ohrievače. Osvetlenie pôvodné. Bez VZT či a/c.  
 
Budova BD4: Založenie betón. pásy a pätky (PP+2 NP). Nosný systém stenový. OP 
tehla 450 mm. Stropy podlaží-ŽB dosky. Strecha šikmá jednoplášťová bez TI, krytina 
plech. Výplne otvorov pôvodne zdvojené drevené, 100% vymenené za plastové 
s izol. 2-sklom. ÚK 1x plyn. kotol a radiátory. TV el. ohrievače. Osvetlenie pôvodné. 
Bez VZT či a/c.  
 

Celková 

podlahová 

plocha objektov 

[m2] 

3 458 

 

Návrhy opatrení z EA 

Stavebné úpravy 

Úspora energie Investičný náklad 

[kWh/rok] [EUR] 
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Zateplenie obvodového plášťa budovy ZS 13 476 32 000 

Zateplenie strešného plášťa budovy ZS 11 384 20 000 

Výmena výplňových konštrukcií budovy ZS 13 718 55 000 

Zateplenie strešného plášťa budovy NS 19 000 23 000 

Zateplenie strešného plášťa budov BD1 a BD2 27 200 29 000 

Zateplenie stropu PP budovy BD3 14 500 16 500 

Zateplenie soklovej časti OP budovy BD3 6 900 7 000 

Zateplenie strešného plášťa budovy BD3 18 700 20 000 

Zateplenie strešného plášťa budovy BD4 23 800  30 000 

Spolu 148 678 232 500 

Technické zariadenia 

Úspora energie Investičný náklad 

[kWh/rok] [EUR] 

Hydraul. vyregul. vykur. súst. budovy ZS - 2 500 

Výmena svietidiel v budove ZS 2 100 3 500 

Inštalácia FV systému 8 900 23 000 

Výmena zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu TV 19 875 24 500 

Inštalácia centrálnej vetracej jednotky v budove ZS 16 237 20 000 

Hydraul. vyregul. vykur. súst. budovy NS - 1 500 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 1 950 535 

Výmena svietidiel v budove NS 850 2 190 

Výmena svietidiel v budovách BD1 a BD2 350 1 200 

Hydraul. vyregul. vykur. súst. budovy BD3 - 3 000 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 2 950 1 575 

Výmena svietidiel v budove BD3 250 900 

Hydraul. vyregul. vykur. súst. budovy BD4 - 2 000 

Osadenie termostatických ventilov a hlavíc 2 980 950 

Výmena svietidiel v budove BD4 340 900 

Spolu 56 783 88 250 

Celkové úspory energie a investičné náklady 205 460 kWh  320 750 € 

 

Environmentálne hodnotenie  

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny  Emisný faktor 
Pred 

obnovou 

budovy 

Po 

obnove 

budovy 

Zníženie 

(technickej 

jednotky) 

Miera 

zníženia 
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[kg/m.j.] [t] [t] [t] [%] 

ročná produkcia emisií CO 630 0,0287 0,0115 0,0173 60 

ročná produkcia TZL 80 0,0064 0,0026 0,0037 57 

ročná produkcia emisií SO2 9,6 0,0204 0,0088 0,0116 56 

ročná produkcia emisií NOx 1 560 0,0681 0,0271 0,0410 60 

 -     

ročná produkcia emisií CO2 0,202 74,1829 28,5724 45,6105 61 

Ekonomické hodnotenie 

Investičný náklad na realizáciu opatrení 

ročná úspora nákladov na energie [EUR] 9 955 

čistá súčasná hodnota [EUR] 17 311 

doba hodnotenia [rok] 15; 20; 25; 30; 35 

jednoduchá doba návratnosti investície [rok] 32,2 

diskontovaná doba návratnosti investície [rok] 27,9 

vnútorná miera výnosnosti [%] 3,33 
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 Záznam o odovzdaní a prevzatí písomnej správy  
 
 
Dátum odovzdania / prevzatia písomnej správy z účelového energetického auditu: 

 
 
.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno, priezvisko a podpis osoby odovzdávajúcej písomnú správu z účelového energetického 
auditu: 

 
 
..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno, priezvisko a podpis osoby preberajúcej písomnú správu z účelového energetického 
auditu: 

 
 
 
...................................................................................................................... 
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 Kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických 

audítorov  
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 Kópia dokladu o poslednom absolvovaní aktualizačnej odbornej 

prípravy  
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 Prílohy 

15.1 Fotodokumentácia predmetu energetického auditu 

 

Obrázok 25 JV fasáda budovy ZS 

 
 

Obrázok 26 SZ fasáda budovy ZS 
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Obrázok 27 SV fasáda budovy ZS 

 

 

Obrázok 28 Strecha budovy ZS 
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Obrázok 29 SZ fasáda budovy NS 

 
 

Obrázok 30 Východná fasáda budovy NS 
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Obrázok 31 Krov strechy budovy NS 

 

 

Obrázok 32 PP budovy NS 

 



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

129 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Obrázok 33 Západná fasáda budovy BD1 

 
 

 

Obrázok 34 Východná fasáda budovy BD1 
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Obrázok 35 Severná fasáda budovy BD1 

 
 

Obrázok 36 Západná fasáda budovy BD2 

 



    

 
          

 

 

 

Účelový energetický audit budov v obci Buzica 
 

131 

Patros Roll s.r.o. Kurská 4, 040 22 Košice 

tel: + 421 902 241 620, e-mail: patros@patros.sk, www.patros.sk 

 

Obrázok 37 Východná fasáda budovy BD2 

 
 

Obrázok 38 Južná fasáda budovy BD2 
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Obrázok 39 Krov strechy budovy BD1 

 
 

Obrázok 40 Strešná krytina budovy BD1 
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Obrázok 41 Východná fasáda budovy BD3 

 
 

Obrázok 42 Západná fasáda budovy BD3 
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Obrázok 43 Severná fasáda budovy BD3 

 
 

Obrázok 44 Krov strechy budovy BD3 
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Obrázok 45 PP budovy BD3 
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Obrázok 46 Východná fasáda budovy BD4 

 
 

Obrázok 47 Západná fasáda budovy BD4 
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Obrázok 48 Južná fasáda budovy BD4 

 
 

Obrázok 49 Severná fasáda budovy BD4 
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Obrázok 50 Krov strechy budovy BD4 

 

 

Obrázok 51 PP budovy BD4 
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