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Predslov 
 

Energetický manažment predstavuje systémový a nosný prvok v procese riadenia spotrieb 

energií a hospodárenia s nimi. Z pohľadu energetického riadenia ide o zavedenie takého 

systému hospodárenia s energiami, ktorého výsledkom je zníženie nákladov na energie 

a zvýšenie ich efektívnosti. Z globálneho hľadiska sa  jedná o úsporu času, financií 

a personálnych kapacít. Hlavným cieľom energetického riadenia je navrhnúť taký spôsob 

hospodárenia s energiami, ktorý bude vykonávať určitý subjekt za účelom dosiahnutia 

stanoveného výsledku. Vo svojej podstate energetický manažment predstavuje skupinu 

činností, ktoré ovplyvňujú subjekty na území Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 

,,PSK“) za účelom dosiahnutia stanovených cieľov v oblasti nakladania s energiami. 

Základným predpokladom fungujúceho energetického manažmentu je vytvorenie modelov, 

podľa ktorých je možné vybudovať energetický manažment. Vzájomným porovnávaním 

v závislosti od definovaných činností je potrebné odporúčať taký model, ktorý by mal byť 

základom pre budovanie energetického manažmentu pri výkone činností hospodárneho 

nakladania s energiami v zariadeniach pod správou  PSK. Hlavnou myšlienkou zavedenia 

energetického riadenia na úrovni riadiacich štruktúr je zníženie nákladov na energie 

v objektoch a majetku, ktoré sú financované z verejných zdrojov PSK. Základnou 

požiadavkou pri hľadaní energeticky efektívnych riešení v oblasti nakladania s významnými 

zdrojmi energie je potreba zaviesť také energetické riadenie, ktoré zahŕňa postupy a činnosti 

previazané s energetickou politikou PSK. Navrhované modely budovania energetického 

manažmentu musia vychádzať zo súčasného riadenia energií a zo základnej analýzy 

súčasného stavu. Následne sa má odporučiť taký spôsob riadenia, ktorý je vhodný v procese 

zvyšovania energetickej efektívnosti pri súčasnom spôsobe nakladania s energiami a zároveň 

sa musia stanoviť požiadavky pre organizačné usporiadanie i odborný potenciál 

kompetentných s cieľom úspešne dosahovať stanovené ciele. Vykonávateľmi činností 

energetického manažmentu sú manažéri a odborne spôsobilé osoby, ktorých úlohou je 

splnenie  vytýčených cieľov a plnenie legislatívnych požiadaviek kladených na energetický 

manažment. Činnosť týchto manažérov a odborne spôsobilých osôb zásadným spôsobom 

ovplyvňuje úspešné riadenie energií v PSK a procesy  nakladania s energiami vrátane 

činností, ktoré sú v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti prierezové. Navrhované 

modely budovania energetického manažmentu sa musia opierať o analýzu subjektov, ich 

potrieb a záujmov relevantných pre energetický manažment PSK, pričom navrhovaný  proces 

riadenia by mal byť v prevažnej miere previazaný na dynamické činnosti a systémy, ktoré sú 

ovplyvňované prostredím, zameraním jednotlivých organizácií a ich riadiacich zamestnancov. 

Len na základe týchto skutočností je možné stanoviť potreby, trendy a očakávaný budúci 

vývoj v oblasti nakladania s energiami v PSK. Významným prvkom v procese budovania 

energetického manažmentu a pri hľadaní vhodného modelu jeho kreovania je identifikácia 

procesov, ktoré v súčasnosti v podmienkach PSK prebiehajú. Následným skúmaním 

a posudzovaním je nutné tieto procesy popísať tak, aby bolo možné vybudovať energetický 

manažment nezávisle od navrhovaných modelov, ktoré odporučia spôsob budovania 

energetického manažmentu. Usporiadanie a riadenie procesov predstavuje zosúladenie 

činností tak, aby prebiehali efektívne,  a to od nákupu energie až po jej koncovú spotrebu 
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a zároveň, aby boli energeticky efektívne, uspokojili potreby PSK a mali logickú 

previazanosť. Procesné riadenie ovplyvňujúce energeticky efektívne nakladanie s energiami 

sa opiera o ciele, energetické spotrebiče, odborné zázemie a spôsob riadenia energetického 

manažmentu, ktoré predstavujú hlavné faktory zvyšovania energetickej efektívnosti 

a neustáleho zlepšovania fungovania energetického manažmentu. Aby bolo možné vybudovať 

funkčný energetický manažment, ktorý bude zárukou kvalitného riadenia procesov 

súvisiacich s energetickou efektívnosťou je potrebné vypracovať energetickú politiku. 

Neoddeliteľnou súčasťou energetickej politiky sú ciele energetickej politiky, úlohou ktorých 

je naplniť túto politiku a stanoviť taký spôsob jej zavádzania, aby boli zohľadnené všetky 

smerovania v predmetnej oblasti. Dôležitou úlohou v procese riadenia je potreba 

posudzovania vplyvu významných zdrojov energie a palív na životné prostredie 

pri zohľadnení ekologických faktorov riadenia. Len úspešná stratégia riadenia  dokáže 

implementovať takú politiku, ktorá je výhodná z ekonomického i environmentálneho hľadiska 

a neustále zlepšuje proces zvyšovania energetickej efektívnosti PSK. Za účelom zavedenia 

vhodného modelu energetického manažmentu je potrebné stanoviť implementačné opatrenia, 

ktoré budú zárukou vybudovania efektívneho energetického manažmentu. Zároveň je 

nutné stanoviť postupnosť implementačných opatrení, ktorá vybuduje systémový prístup 

k hospodáreniu s energiami. Významným prvkom pri definovaní implementačných opatrení je 

vypracovanie akčných plánov energetickej efektívnosti pre činnosti a úlohy, ktoré majú 

prispieť k zníženiu spotreby energií a aktivovať odborné zázemie sústredené v energetickom 

manažmente. Vhodne vybudované akčné plány si budú vyžadovať vytvorenie scenárov 

znižovania energetickej náročnosti, ktoré budú navrhovať konkrétne súbory energeticky 

úsporných oparení v závislosti od finančných zdrojov, ktoré PSK dokáže zabezpečiť.  

Jednotlivé implementačné opatrenia je potrebné analyzovať v závislosti od navrhovaných 

modelov budovania energetického manažmentu. Zároveň je potrebné jasne popísať významné 

činnosti, ktoré by mal energetický manažment v príslušnom modeli vykonávať a o ktoré sa 

bude opierať. Len správna analýza jednotlivých modelov budovania energetického 

manažmentu v súčinnosti s implementovanými opatreniami dokáže vybrať taký postup, ktorý 

je v závislosti od času a finančných zdrojov najvhodnejší.   
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1 Úvod do problematiky 
 

Energetický manažment patrí k základným článkom v procese riadenia spotrieb energií 

a hospodárenia s nimi. Z pohľadu energetického riadenia ide o zavedenie systému 

hospodárenia s energiami, ktorého výsledkom je zníženie nákladov na energie a zvýšenie 

ich efektívnosti. Analýzou dostupných informácií zo súčasného prostredia v oblasti energetiky 

sa dospelo k záveru, že v zariadeniach v správe PSK je potrebné zaviesť energetický 

manažment ako  skupinu odborne zdatných činiteľov, ktorí sú aktivizovaní vo vnútri 

organizácií PSK alebo v ich vonkajšom prostredí (napr. vládne agentúry). V tejto štúdii 

sa na energetický manažment hľadí ako na inovatívny prvok procesu nakladania s energiami 

za účelom získania konkurenčnej výhody. Táto konkurenčná výhoda vo svojej podstate 

vychádza zo spôsobu nakladania s významnými zdrojmi energie, spôsobu 

ich prevádzkovania, sledovania, vyhodnocovania a vytvárania takých riešení, ktoré 

vychádzajú zo správania sa PSK k jeho vlastnej energetickej spotrebe. Analýza hospodárenia 

s energiami berie do úvahy nielen činitele, ktoré proces nakladania s energiami ovplyvňujú, 

ale odporúča i možné kombinácie prvkov, ktoré napomáhajú procesu zvyšovania energetickej 

efektívnosti v PSK. Zároveň berie do úvahy i diverzifikáciu zdrojov energie, ktorá poukazuje 

na schopnosť PSK prezentovať sa pomocou vhodných environmentálnych stratégií.  

Energetický manažment predstavuje spôsob ako splniť nové požiadavky v oblasti riadenia 

spotreby energií a zvyšovania energetickej efektívnosti. Energetický manažment kladie dôraz 

na plnenie úloh súvisiacich so stanovenými cieľmi v oblasti zvyšovania energetickej 

efektívnosti, vrátane potreby generovať nové úlohy. Energetický manažment si v oblasti 

riadenia buduje vlastnú stratégiu, ktorá sa opiera o  najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce 

faktory, ktoré sa týkajú efektívneho nakladania s energiami. Zároveň sa opiera o rozhodnutia, 

ktoré majú dlhodobý charakter viazaný na oblasť efektívneho nakladania s energiami. 

Strategické ciele energetického manažmentu sú zamerané na dlhodobé riešenia 

najpodstatnejších problémov súvisiacich so spotrebou energií a  k  napĺňaniu týchto cieľov 

sú prijímané ciele operatívne. Operatívne ciele kladú požiadavky na riešenie súčasných 

krátkodobých problémov súvisiacich so spotrebou energií, ktoré podporujú vykonávanie 

činností zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť zariadení PSK.    

Z hľadiska riadenia procesov, ktoré spravuje energetický manažment na základe riadenia 

významných zdrojov energií v PSK sú činnosti podriadené sústavnému prehodnocovaniu voči 

platnej referenčnej úrovni.  Referenčnú úroveň spotreby energií je potrebné chápať 

ako hranicu, ktorá je vytvorená z hodnôt získaných meraním za príslušné obdobie v závislosti 

od využívaných významných zdrojov energie. Referenčná úroveň predstavuje hranicu, voči 

ktorej porovnávame údaje získané za určité obdobie. Za spôsob jej zmeny a vyhodnocovania 

zodpovedá energetický manažment.    

Ak je činnosť energetického manažmentu vnímaná ako konkurenčná výhoda, tak potom je 

nevyhnutné vypracovať metodiku nakladania s energiami. Starostlivý výber základnej 

metodiky minimalizuje nezhody, ktoré by mohli nastať v dôsledku následných zmien v klíme 

a ďalších relevantných premenných ovplyvňujúcich významné energetické využitie zdrojov. 
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Nasledujúci obrázok znázorňuje proces zlepšovania hospodárenia s energiami v závislosti 

od mesačnej spotreby elektrickej energie počas jedného roka. Prvých šesť mesiacov je 

spotreba energií súčasťou bežného obdobia v organizácii. Na začiatku siedmeho mesiaca 

dochádza k zníženiu spotreby elektrickej energie, a to vzhľadom na očakávané zmeny 

vykonané za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti. Doba, počas ktorej sa hodnotia 

dosiahnuté pokroky, je označovaná ako "obdobie preskúmavania". Ak sa PSK stotožní 

s týmto procesom a chce vytvoriť úspešný energetický manažment, potom musí definovať 

kombináciu kritérií energetickej náročnosti, ako je napríklad minimalizácia spotreby tepla  

na jednotku vykurovanej plochy. 

 

 
Obr. č. 1: Proces zlepšovania hospodárenia s energiami v závislosti od mesačnej spotreby elektrickej energie  

 

Analýzou rôznych zdrojov a na základe skúseností z hodnotení existujúcich energetických 

manažmentov je možné referenčnú úroveň stanoviť nasledovným postupom: 

 krok 1: definovanie hraníc, 

 krok 2: identifikovanie významných zdrojov energie, 

 krok 3: definovanie základných intervalov, 

 krok 4: definovanie relevantných premenných, 

 krok 5: určenie a výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti, 

 krok 6: zmena východiskovej úrovne. 

 

Referenčná úroveň vybudovaná na základe týchto krokov predstavuje vnútornú analýzu 

skutočného prostredia a spôsobu nakladania s energiami, pričom analýza jednoznačne 

preukáže rezervy v spôsobe nakladania s významnými zdrojmi energie. Závislosť 

medzi spotrebou a možnými úsporami je základom pre vypracovanie referenčnej úrovne 

a cieľov smerujúcich k jej naplneniu.  
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Z hľadiska marketingových činností zameraných na hospodárenie s energiami a budovanie 

energetického manažmentu nie je nutné  obávať sa požiadaviek z nasledujúcich období, 

avšak je potrebné budovať nové partnerstvá. Z hľadiska spotreby energií bude energetický 

manažment predstavovať oblasť, v ktorej dodávatelia energií pomáhajú PSK kontrolovať 

náklady na energiu a jej vlastné využitie. Vychádzajúc z tohto predpokladu je možné 

na proces riadenia energií nazerať ako na komplexnú službu, ktorá je riadená vlastnými 

zamestnancami alebo externým prostredím. Pre jednotnosť postupov riadenia rôznymi 

odborníkmi je nutné do procesu riadenia implementovať inteligentné prvky riadenia, ktoré 

sú viazané na jednotný systém zberu dát. Komplexný proces riadenia energií je závislý nielen 

od softvérových riešení, jeho kvalitu významne ovplyvňuje aj spôsob a rozsah nasadzovaných 

inteligentných meračov a činností zabezpečujúcich cenové dohody za energie (na vstupe) 

v závislosti od reálnej spotreby v čase. Významným prvokom v procese zabezpečovania 

nákupu energií je schopnosť dodávateľov ponúkať programy zákazníckej odmeny 

pre odberateľa. Energetické služby ako marketingové nástroje predstavujú aktívny prvok 

v spôsobe hospodárenia s energiami u jednotlivých organizácií a zároveň napomáhajú 

ovplyvňovať rast trhu s cieľom uspokojiť potreby spotrebiteľa. Z pohľadu energetického 

manažmentu predstavujú inteligentné merače kľúčovú úlohu pri formovaní energetickej siete 

a umožňujú integráciu nových technológií i inovácií v procese zvyšovania energetickej 

efektívnosti. Základnou požiadavkou kladenou na novobudovaný systém inteligentných 

meračov je: 

 systémová integrácia predstavujúca riadenie energie, správu a monitoring spotrebných 

miest,  

 meranie a hodnotenie skutočných stavov medzi dodávateľom energií a spotrebnou 

sieťou, 

 schopnosť inteligentných meračov jednoznačne preukázať prevádzkové úspory, 

napr. riadením odberu energie, automatizovaným odpočtom; v procese analýzy 

prevádzkovaných úspor sa očakáva implementácia nových inteligentných meračov, 

ktoré budú nositeľmi rozmanitých funkcií, 

 podpora takých služieb,  ktoré umožňujú diaľkovú správu, podporujú rozpočtové 

nástroje energeticky efektívneho nakladania s energiami.  

   

Inteligentné merače predstavujú podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 

súbor zložený z určených meradiel a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, 

spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu 

a poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu. Ak na meranie, riadenie a efektívne 

využívanie energie budeme nahliadať v kontexte so zákonom o energetickej efektívnosti,  

potom môžeme povedať, že energetická efektívnosť riadená energetickým manažmentom 

predstavuje zvyšovanie predpokladaných úspor energie v porovnaní s nameranými údajmi. 

Meranie skutočnej spotreby v závislosti od všetkých činiteľov, ktoré na energie vplývajú 

podporujú budovanie energetických partnerstiev, ktoré svoju činnosť opierajú o takto získané 

údaje.  Energetický manažment, ktorý vo svojej činnosti využíva výrobky a služby zvyšujúce 

povedomie o nakladaní s významnými zdrojmi energií so schopnosťou diaľkového ovládania 
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energeticky náročných zariadení (napríklad zapnutím umývačky riadu v noci), 

alebo automatickým riadením s využitím napájania mimo špičku (napríklad nočný prúd), 

môže PSK rozvíjať stratégie o úsporách energie s cieľom zvyšovania povedomia vo svojich 

zariadeniach i mimo nich. Obmedzujúcim činiteľom procesu zvyšovania energetickej 

efektívnosti je súčasné nakladanie s energiami, ktoré sa riadi zaužívanými zvyklosťami a ich 

preklenutie si pri budovaní novej cesty vyžaduje čas a úsilie s vysokou mierou argumentácie. 

Za účelom vyvolania zmeny zvyklostí v spotrebe energií je obvykle nutné spochybniť 

činnosti ľudí v doterajšom nakladaní s energiami, čo možno vykonať prostredníctvom 

informačných a vzdelávacích opatrení i osvety s jednoznačným cieľom. Proces budovania 

nového myslenia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti musí zabezpečiť nasledovné: 

 odstrániť stimuly, ktoré podporujú staré spôsoby hospodárenia s energiami, 

 zmeniť správanie sa spotrebiteľov, ktorí sú si vedomí svojho nakladania s energiami 

pomocou vhodných nástrojov a opatrení, 

 zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s energiami, 

  odstraňovať činitele podporujúce negatívne výsledky v oblasti nakladania 

s energiami a poskytovať pozitívne alternatívy, ktoré poukazujú na dobré riešenia. 

 

Dostatočné zdroje energie sú predpokladom pre hospodársky rozvoj a nástrojom 

pre dosiahnutie rastu v procese nakladania s energiami. Efektívne hospodárenie s energiami 

predstavuje zásadný a nevyhnutný prechod na spravodlivejší a udržateľný svet, v ktorom 

majú všetci prístup k energetickým službám potrebným pre ich pohodlie, bezpečie a zdravý 

život. Pojem energetická služba, resp. podporná a garantovaná energetická služba 

bol rozpracovaný v legislatíve Slovenskej republiky zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o energetickej efektívnosti“). Podporná energetická služba podľa tohto zákona plní 

úlohu: 

 poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach úspor energie pre prijímateľa     

takejto služby,  

 edukačnej činnosti určenej zamestnancom prijímateľa služby v oblasti zlepšovania 

energetickej efektívnosti,  

 optimalizátora prevádzky a nákladov zariadení alebo budov vo vlastníctve prijímateľa 

služby, 

 energetického manažmentu pre prijímateľa služby okrem zavedeného systému 

energetického manažérstva,  

 rozpočtára nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to 

pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo pre správcu. 

 

Garantovaná energetická služba je podľa vyššie uvedeného zákona služba poskytovaná 

na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie. Na základe 
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tejto zmluvy je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté 

služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia 

energetickej efektívnosti.  

Netradičný prístup k energetickému hospodárstvu, ktorý umožňuje spotrebiteľovi energie 

uskutočniť projekt energetických úspor je ponuka služieb, ktoré garantujú výšku 

dosahovaných úspor. Spotrebiteľ energie, ktorým je PSK, pritom nemusí dopredu vynaložiť 

významné finančné zdroje. Väčšinu rizík na seba preberá zmluvný partner, ktorý poskytuje 

tieto špecializované služby. Všetky náklady na projekt sa postupne uhrádzajú splátkami, ktoré 

sú odvodené z dosiahnutých úspor nákladov na energie. U projektov riešených garantovanou 

úsporou dochádza k vyrovnanej stimulácii dosahovania úspor nakoľko zmluvní partner i PSK 

sledujú spoločný významný cieľ, ktorým je úspora energie.  

Z pohľadu energetickej efektívnosti a potenciálu úspor v procese hospodárenia s energiami 

predstavuje oporu vyššie spomínaný zákon o energetickej efektívnosti, ktorý ukladá 

organizáciám povinnosť vykonávať v pravidelných intervaloch energetické audity. 

Energetický audit ako systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom 

stave a charakteristike spotreby energií potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo 

efektívnych možností úspor predstavuje odborný dokument, ktorý je základom pre následné 

rozhodovacie procesy. Rozhodovacie procesy predstavujú vytváranie opatrení na zvyšovanie 

energetickej efektívnosti v súčinnosti s nápravnou a preventívnou činnosťou, opierajú sa 

o vykonané audity. Jedným z prostriedkov ako riadiť rozvoj energetických systémov 

a zvyšovať energetickú efektívnosť PSK voči vykonaným auditom je energetické plánovanie. 

Toto plánovanie predstavuje spôsob predurčenia nakladania s energiami pri hľadaní 

optimálnych riešení, vrátane ich realizácie. Z pohľadu energetického manažmentu je nutné, 

aby energetické plánovanie bolo relevantné, čo znamená, že by sa malo zaoberať otázkami, 

ktoré smerujú k tvorbe a implementácií energeticky efektívneho systému založeného 

na meraní, audítorskej činnosti a odbornom posudzovaní s cieľom zvýšiť energetickú 

efektívnosť a podporiť implementáciu obnoviteľných zdrojov energií v prebiehajúcich 

procesoch súčasného nakladania s energiami.  Na proces energetického plánovania 

je potrebné nazerať ako na lineárne prebiehajúci dej, ktorý zbiera relevantné údaje 

zo všetkých dostupných zdrojov a tie zhutňuje do relevantných skupín nevyhnutných 

pre rozhodovanie a následný proces archivácie informácií. Vo svojej podstate racionálne 

plánovanie musí prehodnocovať dosahované výsledky, z hľadiska energetickej politiky, 

zároveň musí vnímať dopady na životné prostredie, ktoré nastali implementáciou prijímaných 

opatrení.  

Integrované plánovanie zdrojov je vhodné využívať pri hodnotení potrieb energetickej 

náročnosti budov a ich zariadení s cieľom zhodnotiť súčasnú perspektívnu prevádzkovania 

z pohľadu energetickej efektívnosti a stanoviť požiadavky na energetické služby z pohľadu 

ceny. Lokálne plánovanie predstavuje pohľad na nakladanie s energiami v lokálnej štruktúre 

a posudzuje spôsob nakladania s energiami v závislosti od technického stavu jednotlivých 

zariadení a stavieb, vrátane prislúchajúcich rozvodov.    
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Pre zabezpečenie činnosti energetického manažmentu v závislosti od zámerov, ktoré chce 

PSK realizovať do budúcich období je potrebné vypracovať prognózy spotreby energií 

budúcich období v závislosti od všetkých činiteľov, ktoré na významné zdroje energie 

vplývajú v príslušných zariadeniach. Tento proces musí byť neustále zlepšovaný, 

čo v skutočnosti znamená neustále prehodnocovanie prijímaných zámerov voči nameraným 

skutočnostiam.    

 

Dopyt po energii predstavuje činnosť vykonávanú PSK v závislosti od rozpočtu, vrátane 

spôsobu hospodárenia, ktorý ovplyvňuje vývoj nových technológií. Spôsob vnímania dopytu 

je ovplyvňovaný prezentovaním technických, kvalitatívnych a iných parametrov 

zabezpečujúcich zvyšovanie energetickej efektívnosti v závislosti od dopytu. Ponuka 

kvalitnejších služieb  môže viesť k dopytu po energeticky náročných službách, čo predstavuje 

nárast dopytu po čistejšej energii a environmentálne prijateľnejších zdrojoch. V prípade, 

že obdobie intenzívneho technického rozvoja zvýši schopnosť účinnejšie a efektívnejšie 

využívať energetické zdroje, dôjde k podpore inovácií a rastu produktivity, čo predstavuje 

základný kľúč k optimálnemu riadeniu spotreby energií v zariadeniach pod správou PSK. 

V súčasnosti je potrebné v prostredí PSK zaviesť výkonný energetický manažment, ktorý 

zabezpečí, aby sa hospodárne nakladanie s energiami stretlo s podporou investícií 

do infraštruktúry a došlo k vyčleneniu zdrojov pre implementáciu technických zariadení, 

ktoré umožnia odborný výkon služieb zabezpečujúcich energetický manažment.  

 

Väčšina environmentálne čistých technológií vhodných pre zvyšovanie energetickej 

efektívnosti je kapitálovo náročných, avšak nižšia spotreba energie a paliva predurčujú 

tieto technológie k neustálemu zdokonaľovaniu a ich rozvoj je potrebné podporiť. Správne 

stimuly a podporné programy sú nevyhnutné v procese zvyšovanie energetickej efektívnosti 

a zavádzania inovatívnych postupov, pričom  zásadnú úlohu zohrávajú  ceny energií, ktoré 

sú ovplyvňované požiadavkami predávajúcich a kupujúcich na trhu s energiami. Je dôležité 

rozlišovať medzi výdavkami a nákladmi na všetkých úrovniach nakladania s energiami, 

pričom je potrebné  sa opierať o životný cyklus energetických nosičov, vrátane vhodne 

zvoleného prepočtu návratnosti. Z pohľadu životného cyklu energetických nosičov je dôležité 

kompletne zhodnotiť presnú evidenciu všetkých energií a emisií súvisiacich s ich výstavbou, 

uvedením a vyradením z prevádzky. Opatrenia prezentované na trhu, ako je zlepšenie izolácie 

a inštalácia energeticky účinných zariadení budú pravdepodobne ponúkať väčšie úspory len 

v súčinnosti s komplexnými službami viazanými na konkrétny a presne definovaný cieľ. 

Potenciál zvyšovania energetickej efektívnosti v oblasti hospodárenia s energiou, je 

ovplyvňovaný: 

 cenami za energiu a podporou obnoviteľných zdrojov energií, 

 sortimentom kvalitných technických zariadení, 

 ponukou služieb v oblasti energetických služieb, 

 službami garantujúcimi úspory, 

 reálnym meraním úspor u zákazníka. 
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Na základe skúseností už zavedených energetických manažmentov bude kvalita činnosti 

vykonávaných energetickým manažmentom v prostredí PSK závislá od:  

 odborných služieb externého energetického manažmentu, 

 informačných služieb, 

 energetických zariadení, 

 softvéru a 

 nákupu energie. 

 

Odborné služby externého energetického manažmentu predstavujú medzi jednotlivými 

hráčmi v hodnotovom reťazci energetického manažmentu rôzne služby pre rôzne zariadenia, 

ktoré sa podieľajú na významnej spotrebe energií. Odborní poskytovatelia energetických 

služieb majú rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia energetickej efektívnosti, čo je ich 

výhodou. Poskytovatelia energetických služieb predstavujú fyzické alebo právnické osoby, 

ktoré dodávajú energetické služby alebo iné podporné činnosti na zlepšenie hospodárenia 

s energiami. Rozdielnosť medzi poskytovateľmi energetických služieb je v rozsahu skúseností 

v jednotlivých oblastiach riadenia energetickej efektívnosti, vrátane  schopnosti riešiť 

špecifické požiadavky PSK a budovanie energetického informačného systému.  Správne 

pochopenie požiadaviek kladených na energetický manažment je základom ponuky 

odborných služieb, ktoré sú prijateľné pre činnosť energetického manažmentu. Optimálne 

riadenie všetkých činností, procesov a zapojenie externých odborných kapacít do procesu 

zvyšovania energetickej efektívnosti si vyžaduje vybudovanie kvalitného systému riadenia 

informácií, ktorý sa opiera o skutočné merania.  

 

Informačné služby (analýza, triedenie a prenos údajov) predstavujú poskytovanie 

informačných služieb odborným skupinám, pričom  vytvára priestor pre silných systémových 

integrátorov a informačné spoločnosti, ktoré majú prístup ku kvalitným technickým 

zariadeniam a dlhodobé skúsenosti s prenosom dát a ich archiváciou. Pre komplexnosť 

poskytovaných služieb sú výhodou skúsenosti s prenosom energetických tokov 

a spôsobom urýchľovania priradzovania dát v závislosti od požiadaviek systému za účelom 

znalosti nákladov a hodnôt, ktoré sú generované energetickým manažmentom. Informačné 

služby v procese zvyšovania energetickej efektívnosti majú z hľadiska hodnotového reťazca 

v procese hospodárenia s energiami najvyššiu hodnotu pre energetický manažment, nakoľko 

sa o skupinu týchto údajov opiera vo všetkých významných rozhodovacích procesoch. 

V skutočnosti hlavnou požiadavkou kladenou energetickým manažmentom na informačné 

služby je získanie a archivácia údajov, ktoré vznikli bez ich ovplyvňovania a následnej 

úpravy. Akákoľvek úprava získaných údajov podlieha procesu analýzy a plánovania.   

 

Energetické zariadenia - výrobcovia spotrebnej elektroniky majú prirodzenú výhodu 

v oblasti marketingu a predaja zariadení potrebných v procese hospodárenia s energiou. 

Poskytovatelia služieb môžu vďaka partnerstvu s výrobcami na svoje energetické zdroje 

nainštalovať zariadenia pre zber dát a v prospech trhu ponúknuť zariadenia, ktoré 

sú z hľadiska použitia jednoduchšie. V procese nákupu energetických zariadení, ktoré majú 

byť súčasťou vybudovanej siete funkčného energetického manažmentu predstavujú 
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rozhodujúci faktor. Ak sú dáta z energetických zariadení dobre štruktúrované a viazané 

na technológie, potom podávajú faktickú správu sami o sebe bez výpovednej hodnoty, 

bez vysvetlenia a bez významu. Tieto dáta predstavujú základ informácií, preto sú na ne 

kladené nároky týkajúce sa najmä rýchlosti ich získania, nákladov na získanie, kapacity 

a prístupu, nárokov na ich ďalšie spracovanie, ich formát a zrozumiteľnosť.  

 

Softvér - aby dáta spĺňali nároky na ich využitie je nutné vytvoriť vhodné softvérové 

aplikácie, ktoré v konečnom dôsledku musia uspokojiť požiadavky energetického  

manažmentu v prostredí PSK a poskytnúť služby, ktoré sú mu ušité na mieru. Energetický 

manažment musí mať v oblasti softvérovej podpory dostatočné znalosti o predmetnej 

problematike, musí jasne a vecne definovať požiadavky kladené na softvér a zároveň musí 

byť schopný tento softvér využívať v celom jeho rozsahu. Z pohľadu tejto problematiky je 

vhodné budovať partnerstvá so systémovými integrátormi a spoločnosťami z oblasti 

programovania, ktoré dokážu zabezpečiť energetickému manažmentu konkurencieschopnosť 

pri nízkych nákladoch.   

 

Nákup energie - organizácie boli v minulosti svedkami dramatických zmien na trhu 

s energiami, pričom ďalšie zmeny sú na ceste. Väčšina zákazníkov si nemôže dovoliť svoje 

vlastné meracie zariadenia a distribučné kanály v oblasti správy energií. Nakoľko sú zviazaní 

s výrobcami, dodávateľmi a ich službami, vrátane nákupu elektrickej energie, zemného plynu, 

vody, palív a podobne je nutné vybudovať energetický manažment v spolupráci s takými 

 partnermi, ktorí takéto „know–how“ už majú, alebo ho vedia efektívne získať. 

V nasledujúcom období bude energetický manažment musieť prihliadať nielen na energetické 

zdroje, ktoré nakupuje, ale bude musieť vybudovať i procesy riadenia energií z obnoviteľných 

zdrojov. Vzhľadom na uvedené budú mať „franšízy“ a spoločné podniky zásadný význam 

pri plnení úloh zameraných na dodržiavanie stanovených cieľov i kvalitu a podporu služieb 

zameraných na lepšie nakladanie s energiami. Pri navrhovaní vhodného energetického zdroja 

sa často zabúda na výhodu obnoviteľných zdrojov energie ako domáceho zdroja, ktorý nie je 

ovplyvňovaný zmenami devízových kurzov, či prípadnými ropnými a plynovými šokmi 

(politického alebo technického charakteru). Okrem toho, využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie znižuje závislosť na dovoze palív. Zavedenie energetického manažmentu  predstavuje 

nástroj, ktorý pomáha znížiť pokuty pri riadení spotreby a zabezpečuje komunikáciu medzi 

PSK a požadovateľmi povinných hlásení.  

 

Energetický manažment s využitím automatizovaných režimov dokáže zaviesť dynamickú 

tvorbu cien, prípadne pomocou kontrolných mechanizmov dokáže znížiť spotreby v špičkách 

a tým ušetriť náklady na nákup energie. Riadenie dopytu bude s využitím energetického 

manažmentu jednoduchšie a jeho nárast pomalší, ako zmeny vo využívaní spotrebovávanej 

energie. Informácie zavedeného energetického manažmentu by mali pomôcť zabezpečiť 

zvyšovanie  energetickej efektívnosti . Energetická efektívnosť vo svojej podstate predstavuje 

pomer medzi požiadavkami kladenými na energie a činnosťami, ktoré vykonáva energetický 

manažment na základe informácií, ktoré získal analýzou súčasného prostredia. Energetická 

efektívnosť ako proces prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu 
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energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení 

technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien alebo zmien správania sa 

pri konečnej spotrebe. Energetickú účinnosť je potrebné vnímať ako pomer medzi súčtom 

energetických výstupov z procesu a súčtom energetických vstupov do procesu.  

 

Získanie a udržanie zákazníkov na trhu s energiou nie je nikdy ľahké. Dôležité je však 

vybudovať správnu predajnú a dodaciu sieť medzi dodávateľmi energií a PSK 

ako odberateľom.  Skúsenosti s inteligentnými meračmi ukazujú, že ak sú ponúkané nové 

riešenia spolu s atraktívnou primárnou ponukou služieb narastá záujem o ponúkané produkty, 

pričom zákazník je ochotný za tieto produkty zaplatiť bez hlbšej analýzy produktov a služieb, 

ktoré ponúka konkurencia. Významným prvkom ovplyvňujúcim nákup energií je ponuka 

zelenej energie, ktorá berie do úvahy vplyv vybranej energie a služieb na životné prostredie. 

Ak je cena za takéto produkty správna, potom je možné si vybudovať v prostredí PSK značku 

ekologicky uvedomelého zákazníka. Zníženie nákladov na infraštruktúru  predstavujú vhodne 

vložené investície do energetického hospodárstva, ktoré by mohli znížiť náklady 

na infraštruktúru a údržbu. Významným prvkom v prospech prevádzkovateľov sú pokrokové 

grid systémy. Automatizácia a zvýšená kontrola na všetkých úrovniach v rámci rozvodnej 

energetickej siete predstavuje zníženie požiadaviek kladených na významné zdroje energie. 

Ďalšou z požiadaviek nákupu energie je podpora monitorovania, automatizácie a riadenia 

napomáhajúca znižovaniu požiadaviek na neplánované činnosti v oblasti nakladania 

s energiami, vrátane úkonov údržby energetických zariadení. Komplexná správa 

a kontrolovaná distribúcia predstavuje vhodnú skupinu produktov ponúkaných v rámci 

nákupu energií.  

Ak chce mať energetický manažment zásobovanie energiou pod kontrolou, musia byť 

vytvorené nástroje, ktoré riešia požadované trendy s ohľadom na krátkodobé stratégie. 

Krátkodobé stratégie predstavujú okamžitý vplyv na hospodárenie s energiami, dlhodobé ciele 

sa stávajú konkurenčnou výhodou. Súčasné nástroje by sa mali zamerať na skupinu 

nepriamych výhod v procese riadenia dopytu po energiách, získavanie a udržanie zákazníkov, 

vrátane vytvárania úspor nákladov na infraštruktúru. V budúcich obdobiach by sa mal 

energetický manažment sústrediť na vyhľadávanie partnerov. V dlhodobom horizonte by mal 

budovať konkurenčnú výhodu,  vrátane  neustáleho zlepšovania sa pri nakladaní s energiami. 

Energetická efektívnosť predstavuje kľúčový pojem v procese znižovania spotreby energie, 

zároveň vytvára predpoklad pre budovanie energetického manažmentu. Nedostatok voľných 

investičných prostriedkov určených na zvyšovanie energetickej efektívnosti dáva základ 

pre zavedenie služieb energetického manažmentu a jeho rozvoj. Zavedenie energetického 

manažmentu do štruktúry organizácie vytvára možnosť ako uskutočniť potrebné investície 

smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti a zvýšeniu úspor zo správy energií. Činnosť 

energetického manažmentu predstavuje proces zavádzania energetickej efektívnosti v reálnom 

prostredí a je založený na princípe dosahovania úspor bez priameho investovania 

do energetického zdroja. Znamená to, že vrcholový manažment PSK môže dosahovať úspory 

nákladov na energiu nielen investovaním do technických zariadení, ale aj investovaním 

do ľudského potenciálu, meracích a riadiacich častí a dátových tokov s cieľom optimálneho 

vyhodnocovania procesov. Budovanie energetického manažmentu s cieľom investovať 
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do vybraných špecifických zariadení, ktoré bude financovať majiteľ energetického zdroja 

a investície budú splácané z dosahovaných úspor predstavuje vhodnú štartovaciu líniu 

pri budovaní energetického manažmentu v čase, keď PSK nemá ešte vybudované dostatočné 

finančné kapacity na vybudovanie energetického manažmentu. Je dôležité mať na zreteli, 

že vybudovanie energetického manažmentu patrí do skupiny strategických rozhodnutí, ktoré 

si vyžadujú kvalitné plánovanie, odborné zázemie a dostatočné kompetencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

17 

 

2 Analýza existujúceho stavu energetického manažmentu PSK  
 

Prešovský samosprávny kraj  tvorí územie o  rozlohe 8 974 km
2
, na ktorom sú poskytované 

služby v školách a školských zariadeniach, sociálnych a kultúrnych zariadeniach, 

ako aj zariadeniach zabezpečujúcich servis a údržbu cestnej infraštruktúry. V nasledujúcom 

texte je popísaný stav energetického manažmentu a spôsoby nakladania s energiami podľa 

jednotlivých odborov Úradu PSK.  

 
Obr. č. 2 Mapa okresov Prešovského samosprávneho kraja 

Na energetický manažment je potrebné nazerať nielen z pohľadu činností, ale i z pohľadu 

objektov, ktoré má PSK v správe. Stav objektov rozhoduje o tom, v akej miere musí 

energetický manažment pristupovať k jednotlivým problémom, ktorých riešenia majú 

smerovať k znižovaniu energetickej náročnosti a úspore nákladov na energie. Z tohto dôvodu 

je potrebné charakterizovať jednotlivé objekty v správe PSK a následne hľadať potenciál 

úspor, ktorý je možné dosiahnuť vhodnou implementáciou a správnym fungovaním 

energetického manažmentu. Analýzou prostredia a definovaním potenciálu úspor, ktoré 

je možné očakávať v zariadeniach pod správou PSK, je možné popísať činností, ktoré sú 

v súčasnosti vykonávané v súvislosti s energetickým manažmentom.  

Analýza existujúceho stavu energetického manažmentu z pohľadu objektov 

V súčasnosti je možné budovy v správe PSK podľa rozsahu činností, ktoré sa v nich 

vykonávajú rozdeliť do týchto kategórií: 

 

 školy a školské zariadenia, 

 sociálne zariadenia, 

 kultúrne zariadenia, 

 budovy Správy a údržby ciest PSK, 

 budovy Úradu PSK. 

 

Organizácie vymenovaných kategórií nepozostávajú len z jednej budovy. Táto skutočnosť 

predstavuje dôležitý fakt, na ktorý je potrebné myslieť pri riešení otázok týkajúcich sa 

energetického manažmentu a opatrení smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti. 
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Nasledujúci graf  prezentuje počty budov jednotlivých kategórií, pričom najväčším počtom 

disponujú školy a školské zariadenia. 

 
Graf č. 1: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK podľa počtu prevádzkovaných budov 

Školy a školské zariadenia 

Z pohľadu energetickej efektívnosti je nutné na budovy škôl a školských zariadení nazerať 

ako na samostatné subjekty, ktoré majú svoje špecifiká. Budovy škôl sú prevádzkované 

celoročne, pričom prevádzka sa začína v priemere o 6.00 hodine a končí cca o 18.00 hodine. 

Prevádzka sa preruší alebo obmedzí každoročne iba v prípadoch údržby. V období letných 

prázdnin dochádza k redukcii činností a vyťaženia jednotlivých činností v príslušných 

objektoch. Úplné prerušenie činností nastáva v období štátnych sviatkov a víkendov. 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je závislé od klimatických a lokálnych 

podmienok, ako aj od vnútorného usporiadania miestností a komunikačných chodieb 

v budove. Efektívnosť vynaložených nákladov je závislá od schopnosti manažmentu 

príslušnej budovy vnímať a prijímať zmeny v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti 

a hospodárnosti. Tieto opatrenia by nemali mať vplyv na ostatné požiadavky týkajúce sa 

budov ako je prístupnosť a bezpečnosť, zohľadňujúc  pôvodný účel budovy.  

 

Spotreba palív a energie v oblasti správy škôl a školských zariadení vystupuje do popredia 

najmä na úseku hospodárneho využívania energie a riadenia jej odberu. Znižovaním strát 

v konečnej spotrebe sa znižujú investičné a prevádzkové náklady na energetický zdroj i jeho 

palivovú základňu. Proces znižovania spotreby energie v školách a školských zariadeniach 

vyvoláva predstavu veľkých zmien v prevádzkovaných nehnuteľnostiach - pri ich vykurovaní, 

osvetlení a zateplení. Úspory je však možné dosiahnuť i správnym využívaním toho, čo už 

existuje. Pomocou jednoduchých opatrení, ktoré môžu urobiť žiaci, učitelia a zamestnanci 

školy je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie pri nízkych nákladoch. Do takéhoto 

procesu vzdelávania je nutné zahrnúť zmenu v oblasti myslenia a návykov súvisiacich 
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s procesom zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania energetickej náročnosti. 

Odhadovaný potenciál úspor v školách a školských zariadeniach je v súčasnosti na úrovni 

25 % až 30 % z nakupovanej energie. Tento stav je možné dosiahnuť pomocou cielených 

stavebných úprav zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obálky budov a ich 

výplní (zateplenie, výmena okien, výmena dverí, prestavba či dostavba prechodových zón 

a podobne), využívaním technológií s lepšou účinnosťou, citlivými zmenami v prevádzke 

i údržbe. Na základe analýz a skúseností môžeme konštatovať, že približne jedna tretina 

energie spotrebovávanej v školách a školských zariadeniach je využívaná neefektívne, čo je 

prevažne spôsobené využívaním zastaraných zariadení s menšou účinnosťou (vykurovanie) 

alebo využívaním zariadení so zastaranou a neúčinnou izoláciou rozvodov. Časté opravy 

a chýbajúca alebo neexistujúca regulácia predstavujú jeden z kľúčových faktorov v procese 

zvyšovania energetickej efektívnosti v školách a školských zariadeniach. Manažment 

energetickej efektívnosti je v súčasnosti zabezpečovaný kumulovaním funkcií na jednu osobu, 

pričom užívatelia (študenti, pedagógovia a iní zamestnanci) sú  z tohto procesu vylúčení. 

Práve  táto vylúčená skupina užívateľov výrazne prispieva k procesu zvyšovania energetickej 

účinnosti a procesu efektívneho využívania zariadení. Na základe analýz vykonaných 

v užívateľskom prostredí  PSK môžeme konštatovať, že potenciál úspor v spotrebe energií je 

pri zmene správania sa užívateľov možné znížiť cca o 10 %.  

 

Na základe vykonaných analýz škôl a školských zariadení je možné konštatovať, 

že v súčasnosti z hľadiska energetickej efektívnosti prevláda taký technický stav, ktorý spĺňa 

podmienky energeticky náročnej prevádzky. Školy a školské zariadenia v správe PSK 

vykazujú vysokú výchovno-vzdelávaciu úroveň s dostatočným počtom študentov. Z hľadiska 

zabezpečenia prevádzky budov škôl i školských zariadení a ich funkcionality sú významným 

problémom technické havárie v prevádzkovaných priestoroch. Cieľom činností v oblasti 

prevádzkovania priestorov škôl a školských zariadení je zlepšiť zabezpečenie prevádzky 

týchto priestorov tak, aby boli implementované všetky zásady zvyšovania energetickej 

efektívnosti a prijímané riešenia boli koncepčne v súlade s efektívnou údržbou. Je však nutné 

podotknúť, že zvyšovanie energetickej efektívnosti v týchto zariadeniach je závislé 

od činností a spôsobu užívania týchto priestorov internými i externými pracovníkmi vrátane 

kompetencií, ktoré sú im z hľadiska energetickej efektívnosti pridelené. 

Na základe vykonaných analýz sa optimálnym javí potreba vybudovania energetického 

manažmentu, ktorý je zárukou dlhodobého udržania navrhovaných opatrení 

v prevádzkovaných priestoroch. 

 

Charakter činností a spôsob užívania budovy má vplyv na dlhodobú spotrebu energie. 

Vzhľadom na dlhý cyklus obnovy existujúcich budov by preto mali existujúce budovy, 

na ktorých sa vykonáva významná obnova, spĺňať minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť prispôsobenú klimatickým podmienkam. Z dôvodu zvyšovania energetickej 

efektívnosti by sa mali činnosti  riadiť zásadou: “Najprv je potrebné zabezpečiť zníženie 

energetických nárokov na vykurovanie, elektrické rozvody a osvetlenie na nákladovo 

optimálnu úroveň a až následne je potrebné začať vykonávať zmeny na obálke budovy.“ 
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Činnosti súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti vo vnútri budovy musia byť 

vykonané nezávisle na činnostiach súvisiacich s obálkou budovy. 

 

Niektoré školy a školské zariadenia sa v súčasnosti nachádzajú v procese transformácie, 

pričom ide o zlúčenie zmenou pôsobnosti z dôvodu prenájmu budovy alebo ukončenia ich 

činnosti. Efektívnosť jednotlivých opatrení z hľadiska energetickej náročnosti prevádzky je 

potom nutné vyhodnotiť v nasledujúcej etape procesu zvyšovania energetickej efektívnosti. 

Na základe vykonaného prieskumu je možné konštatovať, že spotrebu významných 

energetických zdrojov u subjektov, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch nie je možné 

jednoznačne vyčísliť, nakoľko spotreba odráža činnosť viacerých na sebe nezávislých 

subjektov v mieste sídla (spotreba nie je meraná samostatne).  

 

 
Graf č. 2: Podiel jednotlivých opatrení na celkovej možnej úspore energií v školách a školských zariadeniach 

 

Sociálne zariadenia 

Sociálne zariadenia predstavujú z hľadiska hospodárenia s energiami takú skupinu procesov, 

u ktorých nedochádza k ich prerušeniu, ale tieto procesy na seba navzájom kontinuálne 

nadväzujú. Potreba energií a spôsob nakladania s nimi je závislá od harmonogramu činností, 

ktoré občan vykonáva pri užívaní služieb. Hlavné i pomocné procesy sú ovplyvňované 

činnosťami, ktoré riadia pracovníci zariadenia a komfortom, ktorý príslušné zariadenie 

poskytuje. Z hľadiska potrieb kladených na energie je nutné v oblasti riadenia procesov 

energetickej hospodárnosti vykonať podrobnú analýzu a návrh takých scenárov, ktoré 

zohľadnia celodenný program užívania príslušného zariadenia a zároveň splnia požiadavky, 

ktoré si vyžaduje odborný personál zodpovedný za interné procesy. Je nutné mať na zreteli, 

že proces zvyšovania energetickej efektívnosti musí napomôcť zvýšeniu kvality a komfortu 

poskytovaných služieb.  Špecifický charakter bežného života občana takéhoto zariadenia sa 

z hľadiska nárokov na energie odlišuje od samostatných domácností a spotreba energií narastá 

s rozsahom poskytovaných služieb i kvalitou služieb. V procese zvyšovania energetickej 

náročnosti a diverzifikácie energetických zdrojov je nutné prihliadať na prevádzkové 

možnosti organizácie, energetickú náročnosť, vzájomnú komunikáciu medzi úsekmi 
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ekonomickej, sociálnej, zdravotníckej, stravovacej a technickej prevádzky. Z hľadiska 

riadenia energií je potrebné odborne zaškoľovať pracovníkov tak, aby ich striedanie 

v jednotlivých zmenách nezmenilo celkovú stratégiu v procese nakladania s energiami. 

Ak berieme do úvahy, že je potrebné reflektovať na finančné možnosti zariadenia 

a požiadavky zriaďovateľa, potom pracovníci musia v procese zvyšovania energetickej 

efektívnosti opustiť zaužívané postupy súvisiace so spôsobom užívania energií 

pri jednotlivých službách. Snaha zabezpečiť koordináciu všetkých pracovných povinností 

s požiadavkami kladenými na  efektívne nakladanie s energiami vo vnútri zariadení kladie 

vysoké požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov a stotožnenie sa s víziou, ktorú 

prijal vrcholový manažment. 

 

Plánovanie predstavuje strategickú oblasť z hľadiska súčasných činností prebiehajúcich 

v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  Jedná sa o určenie kľúčových 

prvkov, ktoré musia zaistiť energeticky efektívnu prevádzku. Proces plánovania vo svojej 

podstate sleduje potreby občanov v sociálnych zariadeniach a vytvára predpoklady 

pre energetickú hospodárnosť s ohľadom na príslušný harmonogram prác pri dodržaní 

požadovanej kvality. Plánovanie identifikuje súčasné a predpokladané energetické požiadavky 

užívateľov jednotlivých budov. Plánovanie je v súčasnosti ovplyvňované spôsobom 

hospodárenia v závislosti od globálnych údajov meraných na fakturačných meradlách. 

Posúdenie potrieb v procese energetickej náročnosti a zvyšovania energetickej efektívnosti si 

vyžaduje špecializovaného pracovníka, prípadne energetický tím, ktorý pracuje s užívateľom 

služieb, aby identifikoval potreby zariadenia a v súčinnosti s celým zázemím plánoval 

optimalizáciu procesu využívania jednotlivých energetických zariadení, s cieľom čo najlepšie 

uspokojiť zákazníka. Kapacita služieb predstavuje prvok energetického posudzovania 

zohľadňujúceho kvalitu a množstvo energií voči celkovému vyťaženiu zariadenia 

v jednotlivých obdobiach. Zosúladenie celkových kapacít, potrieb a činností v zariadení  

sociálnych služieb predstavuje proces celkového  znižovania energetickej náročnosti, ktorým 

je možné zvýšiť energetickú efektívnosť o cca 10 %. Z hľadiska tvaru a geometrie boli 

budovy sociálnych zariadení v prevažnej miere riešené a postavené ako atypické budovy 

 s veľkou variabilitou z pohľadu veľkosti, tvaru, podielu otvorových konštrukcií a tepelno-

technických vlastností stavebných konštrukcií. Na základe analýz je možné konštatovať, že 

budovy, ktoré majú svoju  bohatú minulosť od obdobia svojej kolaudácie sú prevádzkované 

s vysokými nárokmi kladenými na spotrebu tepla, ktorá sa pohybuje okolo 68,5 kWh.m
-
³.a

-1
. 

Jedná sa prevažne o budovy postavené v období, z ktorého sa nezachoval žiaden doklad 

o ukončení výstavby. Budovy s uvedeným rokom kolaudácie pred rokom 1983 majú 

významnú spotrebu tepla, ktorá sa pohybuje na hranici 55,5 kWh.m
-
³.a

-1
, pričom sa jedná 

najmä o budovy postavené pred sprísnením požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti 

stavebných konštrukcií budov. Najrozšírenejším materiálovým variantom obvodových 

plášťov sú murované tehlové konštrukcie. V skutočnosti tehla, ako materiál obvodového 

plášťa je použitá najmä pri menších budovách. U objemovo väčších budov, ktoré predstavujú 

menšie percento prevádzkovaných sociálnych zariadení bol použitý pórobetón. V súčasnosti 

je pod správou  PSK 72 budov poskytujúcich služby sociálnych zariadení. Tieto budovy sú 

majetkom PSK. 
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Graf č. 3: Podiel jednotlivých opatrení na celkovej možnej úspore energií v sociálnych zariadeniach 

 

Kultúrne zariadenia 

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku. Predstavuje čas oddychu, 

regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových 

a iných činnostiach, kedy široká verejnosť uspokojuje svoje potreby a záujmy. Harmonogram 

činností kultúrnych zariadení predstavuje významný prvok v procese zvyšovania energetickej 

efektívnosti, nakoľko celkové vyťaženie kultúrnych zariadení, prevádzková doba a jednotlivé 

ročné obdobia priamo ovplyvňujú požiadavky na energie a spôsob ich využitia. Mimoriadny 

dôraz je kladený na špecifické parametre osvetlenia, ktoré zabezpečuje lepší kontakt medzi 

užívateľom a exponátom, pri špecifickom osvetlení pre čitateľa knižnice, či energeticky 

náročnom osvetlení divadelnej scény. Významným prvkom v procese zvyšovania energetickej 

efektívnosti je proces hodnotenia energetickej efektívnosti využívaných technologických 

zariadení na ozvučenie, zmenu scény, prevádzku klimatizačných jednotiek múzeí a depozitov 

a podobne. Kultúrne zariadenia z hľadiska energetickej náročnosti sú v súčasnosti 

prevádzkované v režime udržiavacích scenárov. Jedná sa o proces optimalizácie nákladov 

na prevádzku, bez energetického zosúladenia vykonávaných činností a vytvorení optimálnych 

požiadaviek na ich prevádzku. Kultúrne zariadenia by mali byť prevádzkované tak, aby bol 

uspokojený zákazník, no zároveň činnosti v jednotlivých obdobiach musia zohľadňovať 

nároky na energetickú náročnosť prevádzkovaných miestností a zariadení umiestnených 

v nich. Kultúrne zariadenia majú z hľadiska atypických budov najnižšiu spotrebu tepla, ktorá 

sa pohybuje okolo 42,7 kWh.m
-
³.a

-1
, nakoľko tieto budovy nie sú vykurované celoročne a nie 

je vykurovaný celý obostavaný objem. V súčasnosti má PSK pod svojou správou 

28 kultúrnych zariadení, ktoré prevádzkujú celkom 73 budov.  
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Graf č. 4: Podiel jednotlivých opatrení na celkovej možnej úspore energií v kultúrnych zariadeniach 

Pri posudzovaní kultúrnych zariadení je potrebné brať do úvahy základný predpoklad 

podmieňujúci charakter režimu prevádzky, ktorým je obdobie výstavby a odovzdania 

do užívania. Väčšina budov kultúrnych zariadení patrí do kategórie historických budov, 

pričom budovy majú rôzne režimy prevádzkovania, vykurovania a rôzne činitele, ktoré ich 

ovplyvňujú. Prevažná väčšina priestorov je trvale temperovaná, prípadne nevykurovaná, čo sa 

v celkovom hodnotení odrazí na nízkej spotrebe energie na vykurovanie vzhľadom 

k podlahovej ploche. 

Budovy Správy a údržby ciest PSK 

Špecifickú skupinu zariadení pod správou PSK predstavuje skupina nehnuteľností, ktoré 

slúžia k zabezpečeniu činnosti Správy a údržby ciest PSK. Z hľadiska energetickej náročnosti 

a v zmysle správy významných zdrojov energie je nutné na túto skupinu nazerať z pohľadu 

prevádzky i činností vykonávaných v zariadeniach i mimo nich. Činnosť správy a údržby 

ciest PSK je v závislosti od riadenia významných zdrojov energií možné vnímať z hľadiska 

spotreby elektrickej energie, spotreby energie na vykurovanie a spotreby palív. Činnosti 

vykonávané skupinou pre správu a údržbu ciest sú sústredené do rozpočtovej organizácie 

zriadenej PSK, ktorá zabezpečuje zjazdnosť a prevádzkyschopnosť ciest II. a III. triedy. Jej 

vnútorné organizačné jednotky koordinujú činnosť v siedmich oblastiach. Každá oblasť môže 

mať viacero stredísk údržby, podľa spôsobu zabezpečovania služieb pre dané obdobie. 

Budovy správy a údržby ciest patria k budovám, na ktorých bolo vykonaných najmenej 

stavebných úprav smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti. Na základe analýzy 

skutočného stavu zariadení spadajúcich do skupiny objektov, ktoré sú pod priamym riadením 

Správy a údržby ciest PSK je možné očakávať pri čiastočnej alebo úplnej modernizácii 

infraštruktúry týchto budov dosiahnutie významných energetických úspor. Náklady na projekt 

modernizácie je možné kryť z dosiahnutých úspor s malými, prípadne žiadnymi vstupnými 

investíciami. Základnou podmienkou je vybudovanie energetického manažmentu, úlohou 

ktorého je procesné riadenie v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. 
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Graf č. 5: Podiel jednotlivých opatrení na celkovej možnej úspore energií v strediskách správy a údržby ciest 

 

Znižovanie energetickej náročnosti je možné u sledovaných objektov dosiahnuť nasadením 

meracej a regulačnej techniky. Finančné zdroje, ktoré vzniknú z úspor pri súčasnom 

prevádzkovaní energií, t.j. metódou garantovanej energetickej služby, je možné opätovne 

investovať do procesu zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania nárokov na energie. 

 

Budova Úradu PSK 

Administratívna budova Úradu PSK sa výrazne líši nielen veľkosťou, ale aj svojím 

špecifickým konštrukčným riešením od ostatných prevádzkovaných zariadení pod správou 

sledovanej samosprávy. Táto budova je tvorená murovaným obvodovým plášťom s veľkým 

podielom zasklených otvorových výplní. Jedná sa o administratívnu budovu postavenú 

v roku 1954, ktorá sa využíva celoročne. Výstavba sa začala na prelome rokov 1948 a 1949. 

Doposiaľ boli v rámci energeticky efektívnych opatrení vymenené okná a vstupné dvere, 

prebehla oprava a zateplenie strechy. V rámci racionalizačných opatrení bola hydraulicky 

vyregulovaná vykurovacia sústava. Merná plocha objektu Úradu PSK je 11 177 m
2
, pričom 

z toho je 1 900 m
2
 nevykurovaných plôch. V budove sa nachádza  8 podlaží z toho 

7 nadzemných a 1 podzemné podlažie, kde je umiestnená kotolňa, pomocné skladovacie 

priestory a iné priestory. Nosný systém budovy je kombinovaný s obvodovým plášťom 

z pálených tehál. Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha so sklonom 12°. Výplňové 

konštrukcie obvodového plášťa predstavujú okná a vstupné dvere, ktoré boli po rekonštrukcii 

vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Zdroj pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu je 

zabezpečovaný centrálnym systémom pre dodávku tepla a teplej vody. Dodávateľom energie 

pre objekt Úradu PSK je spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov. Na osvetlenie 

priestorov budovy sa používajú žiarovky klasické, lineárne žiarivky a úsporné žiarovky. 

Dodávateľom elektrickej energie pre tento objekt je Východoslovenská energetika a. s. 
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Graf č. 6: Podiel jednotlivých opatrení na celkovej možnej úspore energií v budovách  Úradu PSK 

 

V budove je prevádzkovaná technológia klimatizácie priestorov, ktorá upravuje teplotu 

pre 248 m
2
 užívanej plochy a prevádzkuje sa približne 2 100 hodín za rok. Nútené vetranie 

(vzduchotechnika) sa v objekte nenachádza. Obhliadkou priestorov boli spozorované 

nedostatky a chyby na hydroizolácii budovy. Projektová dokumentácia budovy je čiastočná, 

pričom základ tvorí zameranie existujúceho stavu z roku 2010. Budova nemá vypracovaný 

energetický certifikát ani energetický audit. 

 

Analýza súčasného stavu z hľadiska  vykonaných stavebných úprav 

Na základe analýzy skutočného stavu je možné konštatovať, že kompletné zateplenie fasády 

je vykonané u 16 % škôl a školských zariadení, 15 % sociálnych zariadení, 4 % kultúrnych 

zariadení a 11 % budov v rámci správy a údržby ciest. Kultúrne zariadenia, ako pamiatkovo 

chránené objekty, predstavujú špecifikum v procese implementácie energeticky efektívnych 

riešení, nakoľko technológie vonkajšieho zateplenia týchto objektov je nutné konzultovať 

s pamiatkarmi a zároveň je potrebné zachovať historický ráz týchto budov. Potenciál úspor 

využívanej energie je v konštrukčných častiach strechy, stropov, okien a obvodového muriva 

z vnútornej strany objektov.  

 

Analýza súčasného stavu z hľadiska  výmeny otvorových výplní 

Výmena okien predstavuje vhodné technické riešenie v procese zvyšovania energetickej 

efektívnosti z pohľadu využitia tepla a nárokov kladených na tepelný zdroj. Tento prvok 

významne ovplyvňuje proces zvyšovania energetickej účinnosti klimatizačných zariadení 

a využitia procesu ochladzovania. Z pohľadu životnosti vnímame okná spolu s dverami, 

ako otvorové výplne vonkajšej fasády. Na ich stav ako prvkov v procese zvyšovania 

energetickej efektívnosti nazeráme nasledovne - bez výmeny (staré), s drobnou výmenou 

okien (do 40 % požadovanej výmeny), s čiastočnou výmenou (40 - 80 % požadovanej 

výmeny) a s celkovou výmenou (80 - 100 %).  
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Budovy škôl a školských zariadení ako i budovy sociálnych zariadení majú viac ako polovicu 

objektov s celkovou výmenou okien a iba 30 % budov je s oknami pôvodnými. V kultúrnych 

zariadeniach je kompletná výmena okien zrealizovaná iba u 16 % budov a až 69 % budov má 

okná z pohľadu energetickej efektívnosti nevyhovujúce. Tento stav súvisí s historickým 

pôvodom budov a špecifickými požiadavkami kladenými na pamiatkovo chránené objekty 

(napríklad historický vzhľad nových okien). Historické budovy sú z hľadiska energetickej 

efektívnosti prevádzkované na základe návštevnosti a charakteru činností, ktoré sa 

vykonávajú v jednotlivých zariadeniach a preto ich konštrukčné časti majú z hľadiska 

energetickej náročnosti rôznu kvalitatívnu úroveň. Budovy správy a údržby ciest prešli 

celkovou výmenou v rozsahu 23 % v rámci okenných výplní. V roku 2013 prešli obe budovy 

Úradu PSK celkovou výmenou okenných výplní s cieľom zlepšiť celkové nakladanie 

s energiami. 

 

Analýza súčasného stavu z hľadiska zateplenia strechy 

Potenciál úspor v oblasti zateplenia strechy je v zariadeniach pod správou PSK veľký. 

V rámci budov škôl a školských zariadení a sociálnych zariadení tvoria budovy s kompletným 

zateplením strechy iba 4 % z celkového počtu. Z hľadiska výmeny strešnej krytiny je možné 

povedať, že prevládajú rekonštrukcie šikmých striech voči strechám plochým. Požiadavky 

kladené na výmenu strešnej krytiny boli podmienené potrebou vyriešiť kvalitu 

hydroizolačných vlastností krycej vrstvy. Podnetom pre takéto čiastkové rekonštrukcie striech 

bola nutnosť riešiť zatekanie zrážkovej vody do interiéru budov. Z hľadiska energetickej 

efektívnosti nebola doriešená izolácia striech s cieľom efektívneho hospodárenia s energiami. 

Analýzou kultúrnych zariadení je možné konštatovať, že ani jedno zo zariadení nemá 

zateplenú strechu. Táto skutočnosť je viazaná na kvalitu existujúcej strešnej krytiny 

i množstvo finančných prostriedkov, ktoré je nutné na zateplenie strechy vynaložiť. 

Špecifickým činiteľom vstupujúcim do procesu zatepľovania strechy a medzistrešného 

priestoru je vek a historická hodnota budovy. Vhodným riešením z pohľadu zvyšovania 

energetickej efektívnosti sa javí riešenie izolácie medzistrešného priestoru technológiou 

fúkanej izolácie.  V rámci budov správy a údržby ciest nebola zistená rekonštrukcia 

zateplením striech a medzistrešných priestorov. Z hľadiska vhodnosti výberu technologických 

prvkov, ktoré majú prispieť k zvýšeniu tepelnej izolácie striech, je nutné u týchto zariadení 

vykonať dlhodobé termovízne merania a zároveň je potrebné posúdiť tepelné mosty v styku 

medzi obvodovým murivom a konštrukciou strechy. Z pohľadu budovy Úradu  PSK je možné 

konštatovať, že v roku 2010 bola zateplená celá strecha. V súčasnosti nie je možné 

jednoznačne poukázať na úspory, ktoré boli dosiahnuté, nakoľko neboli vykonané merania 

pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii. Z hľadiska budovania energetického manažmentu 

navrhujeme vykonať termovízne merania vo vykurovacom období a výsledky zosúladiť 

s energiou súvisiacou s vykurovaním celého objektu. 

 

Analýza spotrieb a nákladov na energie 

Z hľadiska návrhu optimálnych riešení vhodných pre zvýšenie energetickej efektívnosti je 

potrebné vykonať energetické hodnotenie obalu budov. Jedná sa o čiastkové hodnotenie 

v rámci komplexného sledovania energetickej náročnosti budov, ktorým sa popisuje kvalita 
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zateplenia obvodového plášťa budovy podľa normy pre tepelnú ochranu budov. Toto 

hodnotenie predstavuje nástroj pre čiastkové posúdenie stavebno-energetických úprav 

obvodových konštrukcií budov, ktoré sa svojou obálkou podieľajú na procesoch energetickej 

náročnosti prevádzkovaných zariadení. Spotreba energie a príslušné náklady pre jednotlivé 

kategórie budov sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  

Tab. č. 1: Ekonomické hodnotenie budov  PSK 

 Súčasné náklady na 

energie [€] 

Ročná úspora po návrhu 

úsporných opatrení [€] 

Náklady na realizáciu 

úsporných opatrení [€] 

Školy a školské zariadenia 4 180 988 1 898 632 35 125 000 

Sociálne zariadenia 1 457 600 724 404 6 096 000 

Kultúrne zariadenia 755 916 312 657 5 728 000 

Zriadenia správy a údržby 

ciest 
427 938 245 619 4 241 000 

Budovy Úradu PSK 156 933 3 609 71 000 

SPOLU 6 979 375 3 184 822 51 261 000 

 

Celková spotreba a celkové náklady na energie pre všetky budovy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK predstavujú súčet jednotlivých spotrieb. Celkový súčet v sebe nezahŕňa 

spotrebu energií  u tých subjektov, ktoré sú v prenajatých priestoroch, nakoľko náklady na ich 

energie sú súčasťou celého komplexu budovy. Pre tieto budovy bude nutné vytvoriť vlastný 

režim hodnotenia údajov. Celková ročná spotreba energie je súčtom energie na vykurovanie, 

prípravu teplej vody a na osvetlenie. Z hľadiska vstupnej energie predstavuje teplo, ohrev 

úžitkovej vody a prevádzkovanie elektrospotrebičov 60 % z celkovej energie potrebnej 

na prevádzku analyzovaných budov. Z hľadiska vykurovania je možné hľadať racionalizačné 

opatrenia u vykurovacích sústav v zimných mesiacoch, počas ktorých je spotrebovaných 80 % 

energie potrebnej na udržanie stanoveného štandardu zariadení pod správou  PSK.  

 

Analýza existujúceho stavu energetického manažmentu z pohľadu činností 

Analýzou existujúceho stavu energetického manažmentu z pohľadu činností vykonávaných 

pod vedením vrcholového manažmentu, je možné konštatovať, že v súčasnosti energetický 

manažment  PSK riadi procesy nakladania s energiami prevažne intuitívne, pričom manažéri 

vychádzajú z vlastných skúseností, ktoré nadobudli počas prevádzkovania nehnuteľností 

v minulých obdobiach. Analýzou bolo zistené, že dominantné postavenie v rozhodovacom 

procese má vrcholový manažment jednotlivých organizácií, ktorý vo vnútri organizácie riadi 

činnosti tak, aby zabezpečil plynulý chod prevádzky, pričom zmeny v spôsobe riadenia 

energií a požiadavky, ktoré sú na ne kladené vychádzajú nie z procesu zvyšovania 

efektívnosti, ale z potreby odstraňovania nevyhovujúcich a havarijných stavov. Paradoxom 

z pohľadu riadenia energií u organizácií pod správou  PSK je neznalosť investičných 

a technických zámerov, ktoré sú vykonávané v jednotlivých organizáciách, ako aj spôsob 

hodnotenia energetickej efektívnosti novorealizovaných technických riešení v týchto 

organizáciách. Na základe týchto skutočností môžeme povedať, že jednotlivé organizácie 

vykonávajú zmeny na základe svojich možností a schopností, avšak bez odbornej súčinnosti 

s manažmentom PSK. Sledované energie sú spracovávané a posudzované ako celok 

za príslušnú organizáciu bez ohľadu na energetický zdroj, jeho kvalitu a spotrebiče, ktoré túto 
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energiu spotrebuvávajú. Nutnou podmienkou v tomto stave sa javí hodnotenie energií 

v procese zdroj – spotrebič – využiteľnosť (ZSV).  Postup ZSV predstavuje analýzu 

skutočných spotrieb príslušného energetického zdroja v závislosti na potrebe, ktorú 

ovplyvňujú spotrebiče tento zdroj užívajúce, ako napríklad elektrická energia – klimatizácia, 

elektrická energia – osvetlenie, plyn – kotol, plyn – kuchynský sporák a podobne. Následným 

krokom je hľadanie schopnosti znížiť spotrebu energie u týchto spotrebičov a to buď 

systémom technických zmien, servisom a údržbou, výmenou technických častí 

alebo výmenou celkového zariadenia. Významnú úlohu v tomto kroku zohráva znalosť 

nových inovatívnych postupov, technických riešení a produktov. Posledným krokom 

v základnom procese posudzovania znižovania nákladov na energie je hľadanie možností 

diverzifikácie energetických zdrojov a možností nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie. 

  

 

 

 

 

 

Schéma č. 1:  Postup procesu zdroj – spotrebič – využiteľnosť 

V procese znižovania energetickej náročnosti zohrávajú významnú úlohu manažéri PSK, 

vrátane riadiaceho manažmentu zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Z pohľadu 

manažmentu aktívny prístup a motivácia predstavujú dôležitý nástroj zvyšovania energetickej 

efektívnosti. Tento nástroj je však v súčasnosti využívaný v závislosti od postoja riadiaceho 

manažéra k problematike riadenia významných zdrojov pod jeho vedením. Návrh 

energetického manažmentu sa preto bude musieť opierať nie o existujúce zvyklosti, ale bude 

musieť vychádzať zo zberu prvotných údajov a ich podrobnej analýzy. Kvalita údajov 

o hospodárení s energiami je závislá od jednotlivých manažérov a ich spôsobu chápania 

energetickej efektívnosti. Odborná úroveň manažmentu, ktorý prevádzkuje jednotlivé 

zariadenia je smerovaná prevažne do oblasti koordinovania a riadenia manažmentu zvereného 

zariadenia s cieľom dodržiavať stanovené ciele. Zo zisteného je zrejmé, že súčasný 

manažment musí prejsť procesom vzdelávania v oblasti zlepšovania hospodárenia s energiami 

alebo tieto činnosti nakúpiť a na základe zavedenia procesného riadenia hospodárenia 

s energiami sa s týmto systémom stotožniť. Z vyššie uvedeného vyplýva, že činnosť 

energetického manažmentu by mala prechádzať všetkými úrovňami riadenia PSK a to 

od vedenia až po pracovníkov jednotlivých organizácií, ktorí vykonávajú údržbu 

energetických zariadení. Úspešná realizácia procesu zavádzania energetického manažmentu 

závisí od miery  "stotožnenia sa" s jednotlivými procesmi súvisiacimi so znižovaním 

energetickej náročnosti a zabezpečením odborných kapacít.   

Na systém energetického manažérstva je potrebné z hľadiska analýzy prvotných dát nazerať, 

ako na súčasť manažmentu riadenia. Na základe analýzy organizácií v zriaďovateľskej 
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pôsobnosti PSK, môžeme konštatovať, že v súčasnosti  majú riadiace zložky týchto 

organizácií vytvorený energetický manažment iba parciálne. Základným porovnávacím 

štandardom pri hodnotení energetického manažmentu bola norma ISO 50001:2011. 

Na základe tejto normy je možné konštatovať, že energetický manažment je potrebné 

vybudovať v súlade s  činnosťou príslušnej organizácie a samosprávy. Základným hnacím 

motorom v procese zlepšovania hospodárenia s energiami je riešenie havarijného stavu alebo 

mimoriadnej situácie v tejto oblasti. Z pohľadu plánovania sú tieto činnosti zahrnuté 

do dokumentov, ktoré sú podmienené legislatívou Slovenskej republiky alebo sú súčasťou 

stratégie určitého projektu.  

 

Následnou analýzou súčasného prostredia sa pokúsime zadefinovať optimálne modely 

budovania energetického manažmentu pre PSK s cieľom zabezpečiť dlhodobý rozvoj 

efektívneho nakladania s významnými zdrojmi energie.  

 

Školy a školské zariadenia 

Školy a školské zariadenia majú podľa zákona právnu subjektivitu, čo znamená, že majú 

dostatočné kompetencie na zavádzanie opatrení smerujúcich k efektívnemu využívaniu 

energie. Riaditelia škôl spravujú majetok PSK podľa vlastného uváženia s vlastnou štruktúrou 

manažmentu. V skutočnosti to znamená, že zmluvu o dodávke energií,  vykonávanie revízií 

zariadení, údržbu a opravy si zabezpečuje každá zo škôl samostatne. V oblasti budovania 

energetického manažmentu postupuje každá zo škôl samostatne podľa vlastného uváženia. 

Odbor školstva na Úrade PSK v tejto oblasti nevydáva svojim organizáciám žiadne pokyny 

ani nariadenia. Nedochádza k zberu základných dát v súvislosti s využívaním energie a ani 

k hodnoteniu z pohľadu odboru na Úrade PSK. Školy a školské zariadenia zasielajú raz ročne 

správu o nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami Odboru financií Úradu PSK. 

V hláseniach sa objavujú iba údaje o vynaložených nákladoch na energie ako účtovná 

položka. K vyhodnocovaniu týchto údajov na Úrade PSK nedochádza.  

 

Z pridelených finančných prostriedkov zvyčajne škola alebo školské zariadenie nedokáže 

zrealizovať opatrenia väčšieho rozsahu zamerané na úsporu energií. Podnet na vykonanie 

úsporných opatrení a žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov prichádza zo strany 

organizácie. O podnete sa následne rozhoduje vo vedení Úradu PSK. Odsúhlasením podnetu 

na realizáciu úsporného opatrenia sú organizácii pridelené finančné prostriedky z rozpočtu 

PSK alebo sa organizácia uchádza o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku 

zo štrukturálnych fondov EÚ. Je možné konštatovať, že realizácia úsporných opatrení 

sa nevykonáva koncepčne, ale závisí od iniciatívy a aktivity riaditeľov škôl a školských 

zariadení. 

 

Sociálne zariadenia 

Za starostlivosť o nakladanie s energiami zodpovedá každá organizácia samostatne. Princíp 

centrálneho riadenia, resp. metodických pokynov v tejto oblasti nie je realizovaný. Zo strany 

sociálneho odboru nie sú od organizácií požadované informácie o hospodárení s energiami. 

Odboru nie je známe, či niektorá z organizácií realizuje činnosti energetického manažmentu. 
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Charakteristickou črtou sociálnych zariadení je ich nepretržitá prevádzka. Z pohľadu odboru 

je prioritou dodržanie tepelnej pohody v budovách aj nad rámec normových požiadaviek 

z dôvodu zabezpečenia kvalitných služieb klientom v prevádzkovaných zariadeniach. 

V súčasnosti spotreba energií nie je u manažmentu významným činiteľom ovplyvňujúcim 

spôsob poskytovania služieb. Za spôsob hospodárenia s energiou zodpovedá každá 

organizácia samostatne. Znamená to, že základné činnosti ako sú  napríklad zabezpečenie 

dodávok energií, revízie zariadení, drobné opravy a údržba zariadení, ako aj prevádzka 

energetických zariadení, sú realizované pracovníkmi organizácie. Ide predovšetkým 

o riaditeľov a údržbárov, resp. kuričov. 

  

V prípade potreby alebo  záujmu zo strany organizácie o realizáciu opatrení na úsporu energie 

vo väčšom rozsahu, resp. potreby finančných prostriedkov vo väčšom rozsahu na odstránenie 

prípadných havarijných stavov prichádza podnet na Úrad PSK zo strany riaditeľa organizácie. 

Žiadosť sa následne posudzuje a schvaľuje na sociálnom odbore a Odbore financií na Úrade 

PSK. 

 

Kultúrne zariadenia 

Z hľadiska financovania sú kultúrne organizácie rozdelené na rozpočtové a príspevkové. 

Výška pridelených finančných prostriedkov pre organizáciu zo strany PSK sa nedá stanoviť 

na základe jednoznačných kritérií (napríklad u škôl výška príspevku záleží od počtu žiakov), 

ale na základe dlhodobých zaužívaných postupov. Podľa informácií získaných z Odboru 

kultúry, sú náklady na energie druhou najvýznamnejšou položkou rozpočtu organizácií.  

Právna subjektivita umožňuje riaditeľom jednotlivých organizácií nezávisle postupovať 

v oblasti nakladania s energiami. Prevažne sa jedná o uzatváranie zmlúv o dodávke energií, 

vykonávanie revízií, realizáciu úsporných opatrení vo vlastnej réžii a podobne. 

 

V prípade potreby vykonania opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti alebo potreby 

obnovy zariadení a budov väčšieho rozsahu prichádza podnet na Odbor kultúry Úradu PSK 

zo strany riaditeľov organizácií. Jedná sa predovšetkým o žiadosť o pridelenie finančného 

príspevku na realizáciu opatrenia alebo umožnenie organizácii žiadať o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ. Takáto žiadosť prechádza schvaľovacím konaním vedenia Úradu 

PSK. 

 

Odbor kultúry nespracováva údaje o výsledkoch hospodárenia s energiami a údaje 

o nakladaní s energiami od svojich organizácií nežiada. Realizáciou opatrení na úsporu 

energie nedochádza zo strany odboru kultúry ku kráteniu prideľovaných finančných 

príspevkov. Metodika prerozdeľovania financií sa v prípade zavedenia energeticky 

efektívnych opatrení nemení. Organizácie patriace pod odbor kultúry majú vypracovaný 

interný predpis, podľa ktorého sa riaditelia organizácií snažia o šetrenie s energiami. Tieto 

opatrenia sa viažu na proces užívania energetických zariadení. 
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Správa a údržba ciest PSK 

Vedenie Správy a údržby ciest PSK rozdeľuje pridelené finančné prostriedky jednotlivým 

oblastným strediskám na základe ich návrhu rozpočtu. Rozpočet vnútornej organizačnej 

jednotky zahŕňa predovšetkým mzdové náklady pracovníkov, predpokladané výdavky 

na prevádzku i energie a výdavky spojené s údržbou a správou ciest (investície) pre oblasť, 

ktorú spravuje. Rozpočet si tvorí každá vnútorná organizačná jednotka samostatne. Rozpočet 

obsahuje odhad spotreby energie v technických i vo finančných jednotkách pre každý mesiac 

ročného zúčtovacieho obdobia. Rozpočet sa stanovuje pre každý druh energie (elektrická 

energia, zemný plyn, voda) a pre každé odberné miesto. Súčasťou rozpočtu sú aj náklady 

na revízie energetických zariadení. 

 

Správa a údržba ciest PSK má zavedené niektoré z činností energetického manažmentu. Jedná 

sa predovšetkým o sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií a plánovanie spotrieb 

energií. Vytvorený systém Správy a údržby ciest PSK je zavádzaný do praxe približne 

od roku 2009. Zavedenie energetického manažmentu je výsledkom iniciatívy pracovníkov 

vedenia správy a údržby ciest PSK za účelom získania prehľadu a zjednotenia postupov 

pri hospodárení s energiami. V rámci energetického manažmentu správy a údržby ciest sú 

sledované náklady na revízie, opravy, údržbu, poistenie majetku a podobne ako účtovné 

položky. Výsledky z vyhodnotenia sú prezentované na poradách  riaditeľov oblastných 

jednotiek (minimálne 1x ročne, zvyčajne štvrťročne). Pri nedodržaní plánu hospodárenia 

s energiami, resp. pri značných odchýlkach skutočnej spotreby od plánovanej, sú zo strany 

vedenia správy a údržby ciest požadované vysvetlenia od oblastných riaditeľov. Na poradách 

sú zo strany vedenia zadávané úlohy pre úspory energie. 

 

Budova Úradu PSK 

Organizačný odbor Úradu PSK sa zaoberá okrem iného aj správou, údržbou a prevádzkou 

budovy Úradu PSK. Bližšie informácie o objektoch iných organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  PSK neeviduje a ani nevyhodnocuje. Oddelenie správy majetku Organizačného 

odboru zabezpečuje činnosti súvisiace s prenajímaním priestorov v organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Budova Úradu PSK má vlastný zdroj tepla, ktorý spravuje 

spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Poverený pracovník Úradu PSK má 

možnosť nastavovania vykurovacích kriviek podľa potreby. Sledovanie a vyhodnocovanie 

spotrieb energií nie je v súčasnosti realizované. Budova Úradu PSK prechádza postupnou 

rekonštrukciou, kde niektoré z opatrení majú vplyv na spotrebu energií. Jedná 

sa predovšetkým o zateplenie strechy, výmenu okien a hydraulické vyregulovanie 

vykurovacej sústavy. Vyregulovanie sústavy prebehlo v roku 2014. 

 

Z pohľadu analýzy prvotných dát a po osobnom stretnutí s pracovníkmi jednotlivých odborov  

PSK môžeme konštatovať, že v súčasnosti v oblasti energetického manažmentu nie je  

stanovený postup či schéma, ktorou by sa jednotlivé riadiace zložky v organizáciách 

spadajúcich pod sféru jeho vplyvu mali, či mohli riadiť. Dokonca z pohľadu PSK  dochádza 

k zberu a vyhodnocovaniu dát súvisiacich s energetikou v jednotlivých organizáciách 

len na úrovni fakturácie, ktorá je podložená fakturačnými meradlami.  Napríklad školy 
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a školské zariadenia zasielajú len raz ročne správu o nakladaní s pridelenými finančnými 

prostriedkami príslušnému odboru  PSK a v hláseniach sa objavujú iba údaje o vynaložených 

nákladoch na energie, pričom následne sa s týmito údajmi ďalej nepracuje. Z analýzy 

existujúceho stavu energetického manažmentu PSK vyplynulo, že v súčasnosti existuje 

niekoľko modelov riadenia energií, ktoré sú popísané nižšie.  

 

2.1 Súčasné modely riadenia energií v organizáciách PSK 

Nákup energií, resp. výber dodávateľov energií pre organizáciu zabezpečuje jej štatutárny 

zástupca.  Dodávané energie sú merané fakturačnými meradlami i podružnými meradlami  

a ich odpočet vykonáva poverená osoba v rámci organizácie. Zvyčajne sa jedná o pracovníka 

údržby alebo obsluhy kúrenia. V rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 

odpočet energií realizovaný v závislosti od požiadaviek manažmentu a jeho postoja k spôsobu 

nakladania s energiami. Nasledujúca schéma prezentuje základný model súčasného riadenia 

významných energetických zdrojov a spôsob spracovania údajov.   

 

 
 

Schéma č. 2: Súčasné riadenie energií v organizáciách  PSK – Model 1 

Z časového hľadiska je odpočet vykonávaný jedným z uvedených spôsobov: 

- v pravidelných časových intervaloch, zvyčajne 1x mesačne, 

- nepravidelne, podľa potreby alebo 

- v organizáciách s významným plynovým zdrojom tepla je odpočet zemného 

plynu vykonávaný denne, ostatné druhy energie mesačne alebo podľa potreby. 

 

Odčítané údaje z meradiel sú poskytované vedeniu organizácie, ktoré údaje analyzuje 

v rozsahu (zvyčajne jedným z uvedených spôsobov alebo ich kombináciou): 

- porovnanie spotrieb energií s došlými faktúrami, 

- porovnanie spotrieb energií s došlými faktúrami a so spotrebami energií 

za predchádzajúce obdobia, 
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- porovnávanie faktúr za energie iba z finančného hľadiska, resp. či fakturovaná 

suma zodpovedá očakávanej (spotreba energie v technických jednotkách nie je 

posudzovaná). 

 

Rozsah a spôsob vyhodnocovania dát závisí od technickej a odbornej úrovne pracovníka 

príslušného manažmentu organizácie. Pri zistených významných rozdieloch zvyčajne vzniká 

vo vedení organizácie záujem o zistenie príčiny takéhoto stavu a prijatie nápravných opatrení. 

Vedenie organizácie zároveň poskytuje údaje o platbách za energie Úradu PSK v rozsahu 

účtovnej položky, t.j. celkové náklady za energie vynaložené za určité obdobie. Činnosti sú 

koordinované na základe interných predpisov Úradu PSK a spôsobu riadenia organizácií 

v jeho správe. 

Nasledujúci model riadenia energií  popisuje spôsob odčítania údajov z meradiel, ktoré nie sú 

poskytované vedeniu organizácie a ani nie je požiadavka riadiaceho manažmentu príslušnej 

organizácie na zber a analýzu údajov o spotrebách energií. V rámci organizácie nie je 

zavedená analýza spotrieb energií ani v minimálnom rozsahu a zvyčajne nie je vykonávaná 

ani kontrola faktúr. Namerané údaje ostávajú bez analýzy a hodnotenia v procese nakladania 

s energiami, údaje sú len zaznamenávané.  

 
 

Schéma č. 3: Súčasné riadenie energií v organizáciách PSK – Model 2 

Vedenie organizácie poskytuje údaje o platbách za energie Úradu PSK v rozsahu účtovnej 

položky, t.j. celkové náklady za energie vynaložené za určité obdobie. Činnosť prebieha 

na základe interných predpisov Úradu PSK a jemu podriadených organizácií. 

V rámci manažérskeho riadenia činností organizácií pod správou Úradu PSK existuje taký 

stav, kedy sú odčítané údaje z meradiel, ale vedenie organizácie ich pre svoje procesy riadenia 

nepotrebuje a ani nevyužíva. Vedenie organizácie nepožaduje zber a analýzu údajov 

o spotrebách energií a  neskúma ani spôsob nakladania s energiami. 
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Schéma č. 4: Súčasné riadenie energií v organizáciách PSK – Model 3 

V rámci organizácie nie je zavedená analýza spotrieb energií ani v minimálnom rozsahu 

a zvyčajne nie sú prehodnocované ani faktúry za energie. Namerané údaje využíva pracovník 

údržby alebo obsluha energetických zariadení pre vlastnú potrebu. Manažment vníma energie 

ako nemennú premennú v procese riadenia. Proces zlepšovania nakladania s energiami je 

nutné implementovať na všetkých úrovniach. V rámci tohto modelu riadenia je vhodné 

uvažovať o externých službách v rámci celkovej stratégie zvyšovania energetickej 

efektívnosti. Vedenie organizácie v súčasnosti poskytuje údaje o platbách za energie Úradu 

PSK v rozsahu účtovnej položky, t. j. celkové náklady za energie vynaložené za určité 

obdobie. Činnosť prebieha na základe interných predpisov Úradu PSK a jemu podriadených 

organizácií. 

Správa a údržba ciest PSK má zavedený vlastný systém energetického manažmentu. Spočíva 

predovšetkým v sledovaní, vyhodnocovaní a plánovaní spotrieb energií v jednotlivých 

strediskách. Systém energetického manažmentu zaviedlo vedenie organizácie s cieľom 

zefektívniť proces riadenia. Poverení pracovníci na jednotlivých strediskách zabezpečujú 

odpočet spotrieb energií v pravidelných časových intervaloch a stanovujú aj predpoklad 

budúcej spotreby energie na stredisku. Spotreby energií a plány spotreby energií zasielajú 

vedeniu správy a údržby ciest, kde sú vyhodnocované. Sleduje sa vývoj spotrieb energií, 

porovnávanie spotrieb energií s predchádzajúcimi obdobiami i s vopred stanoveným plánom 

energií. Nákup energií pre jednotlivé strediská zabezpečujú ich vedúci pracovníci s ohľadom 

na požiadavky vedenia Správy a údržby ciest PSK.  
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Schéma č. 5: Súčasné riadenie energií v strediskách Správy a údržby ciest PSK – Model 4 

O výsledkoch hospodárenia s energiami sa diskutuje na poradách vedúcich pracovníkov 

jednotlivých stredísk a vedenia Správy a údržby ciest PSK. Zo strany vedenia Správy 

a údržby ciest PSK sú kladené úlohy a požiadavky pre vedúcich pracovníkov stredísk, 

okrem iného i v oblasti hospodárenia s energiami. Vedenie organizácie v rámci interných 

predpisov poskytuje údaje o platbách za energie Úradu PSK v rozsahu účtovnej položky, 

t.j. celkové náklady za energie vynaložené na určité obdobie. 

Z analýzy nákladov PSK za energie  vyplýva, že ich vývoj má od roku 2009 klesajúci 

charakter, čo je ovplyvnené nie kvalitou manažérskych procesov súvisiacich so spotrebou 

energií, ale využívaním služieb poskytovaných organizáciami, ich vyťaženosťou, globálnym 

znižovaním cien energií na burze a zmenou klimatických podmienok, ktoré sú v neprospech 

energetickej náročnosti (otepľovanie). Na základe údajov získaných zo sledovaného 

prostredia je podiel jednotlivých zariadení na celkovej spotrebe energie prezentovaný 

v nasledovnom grafe. Údaje grafu zohľadňujú u hodnotených zariadení náklady za významné 

zdroje energie (elektrickú energiu, plyn, tuhé palivá, nakupované teplo, vodu a iné zdroje) 

z roku 2012. Základná štruktúra sledovaných zariadení je tvorená školami a školskými 

zariadeniami, sociálnymi zariadeniami, kultúrnymi zariadeniami, zariadeniami Správy 

a údržby ciest PSK a budovou, v ktorej sídlia jednotlivé  odbory Úradu PSK.  
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Graf č. 7: Náklady na energie v organizáciách  PSK za rok 2012 v percentuálnom vyjadrení 

Vychádzajúc z grafu č. 7 a nákladov na energie vynaložených PSK v priebehu roka  je 

evidentné, že školy spolu so školskými zariadeniami a sociálne zariadenia sú 

najvýznamnejším spotrebiteľom energie. Skôr však, ako sa energetický manažment začne 

zaoberať energiami v týchto zariadeniach, je nutné analyzovať spôsob ich prevádzky. 

Ak berieme do úvahy, že sociálne zariadenia majú nepretržitú celoročnú prevádzku a školy 

a školské zariadenia majú celodennú prevádzku s obdobiami prázdnin, kedy nie sú využívané, 

je nutné z pohľadu manažmentu nazerať na technické zariadenia v týchto organizáciách 

samostatne. Je zrejmé, že existuje vzťah medzi vonkajším prostredím, vnútornou prevádzkou, 

energetickou náročnosťou a územím, v ktorom sa zariadenie nachádza a práve tieto špecifiká 

musí zohľadňovať energetický manažment pri navrhovaní a optimalizácii procesov v oblasti 

riadenia významných zdrojov energií. Ak budeme vychádzať z grafu č. 7, berúc do úvahy 

špecifické podmienky prevádzok a modely, ktorými manažment v súčasnosti riadi nakladanie 

s významnými zdrojmi energií, tak potom je možné stanoviť pre procesy energetického 

manažmentu také činitele, ktoré reprezentujú všetky faktory ovplyvňujúce konkrétny proces. 

Ako príklad uvedieme teplú vodu, ktorá z hľadiska schémy ZSV požaduje elektrickú energiu 

alebo zemný plyn pre svoj ohrev; je produkovaná v zásobníkoch teplej vody a jej 

využiteľnosť je viazaná na spotrebiteľa, ktorý má rôznu úroveň vnímania šetrenia s energiami. 

V podstate sa jedná o schopnosť šetriť alebo plytvať teplou vodou. Pri využití energetického 

zdroja môžeme uvažovať o rôznych konštrukciách a technických zariadeniach, ktoré 

ohrievajú vodu, pričom optimálnym sa javí stav predohrevu teplej vody. Na základe týchto 

skutočností musí energetický manažment z pohľadu teplej vody, tento činiteľ vnímať nielen 

na úrovni zdroj – spotrebič (celkový ohrev teplej vody), ale aj na úrovni zdroj – 

medzispotrebič (predohrev vody). Z pohľadu diverzifikácie energetického zdroja 

a implementácie obnoviteľných zdrojov energie môžeme využiť fotovoltiku, solárne 

kolektory alebo tepelné čerpadlá v konštrukciách, ktoré sú už dnes známe a dostupné 

na domácom trhu. Z pohľadu inovatívnych postupov a nových technických riešení môže 

energetický manažment implementovať technické zariadenia, ktoré sú vyrábané v Slovenskej 

republike, a tak napomáhať k tvorbe a podpore patentov i úžitkových vzorov v regióne, ako 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

37 

 

aj na slovenskom trhu. Pre lepšiu názornosť sú v nasledujúcom grafe prezentované náklady 

na teplú vodu pre určité typy zariadení pod správou  PSK.  

 
Graf č. 8: Náklady na teplú vodu v organizáciách PSK za rok 2012 v percentuálnom vyjadrení 

Na základe nákladov na teplú vodu prezentovaných v grafe č. 8 môžeme konštatovať, 

že dôraz na spotrebu energie v procese využitia teplej vody je potrebné klásť predovšetkým 

u sociálnych zariadení, škôl a školských zariadení.  

 

2.2 Environmentálne hodnotenie súčasného a navrhovaného stavu  

S rastom spotreby paliva (spotreby tepla) v budovách rastie i produkcia emisií. Úsporné 

opatrenia sú tak prínosom nielen z pohľadu úspor finančných nákladov na palive, ale sú 

prínosom i pre životné prostredie, vrátane znižovania vplyvu na klimatické zmeny. 

V tabuľkách nižšie je uvedené množstvo vyprodukovaných emisií v súčasnom stave budov 

zariadení PSK a v navrhovanom stave po realizácii úsporných opatrení. Celková 

predpokladaná úspora tvorí až 52 % u všetkých sledovaných emisných ukazovateľov. 

 
Tab. č. 2: Ročná produkcia emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – pôvodný stav 

Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 

[kg] 

Školy a školské 

zariadenia 
9 423,58 37,8 7 962,01 12 195,5 13,8.106 570,6 467,9 

Sociálne zariadenia 9 518,68 5 111,3 2 893,96 15 323,4 4,73.106 1 899,9 1 557,9 

Kultúrne zariadenia 1 407,1 5,2 1 124,16 1 798,19 1,10.106 79,9 65,491 

Správa a údržba ciest 163,32 89,5 688,12 462,12 1,37.106 73,0 59,9 

Budovy Úradu PSK 7,44 0,9 145,15 58,62 0,35.106 11,9 9,8 

SPOLU 20 520,1 5 244,7 12 813,4 29 837,92 22,36.10
6
 2 635,3 2 160,96 

 

 

 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

38 

 

 

Tab. č. 3: Ročná produkcia emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – návrh úspor 

Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 

[kg] 

Školy a školské 

zariadenia 
6 432,77 21,1 4 674,3 8 056,6 7,27.106 326,7 267,9 

Sociálne zariadenia 4 248,62 2 383,1 1 439,1 6 957,9 2,01.106 880,8 722,3 

Kultúrne zariadenia 847,44 3,3 707,9 1 093,9 1,20.106 50,6 41,5 

Správa a údržba ciest 58,64 31,5 269,1 173,2 0,57.106 27,9 22,9 

Budovy Úradu PSK 7,28 0,8 142,0 57,3 0,32.106 11,6 9,6 

SPOLU 11 594,7 2 439,9 7 232,3 16 388,9 11,37.10
6
 1 297,7 1 064,1 

 

Tab. č. 4: Možná ročná úspora produkcie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po zavedení 

navrhovaných opatrení 

Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 

[kg] 8 925,38 2 804,8 5 581,1 13 499,1 10,98.106 1 337,6 1 096,8 

[%] 52,12 

 

Na základe analýzy objektov a vychádzajúc zo skúseností pri zavedení procesného riadenia 

nakladania s energiami je po zavedení energetického manažmentu možné nasledovné: 

 

 domovy sociálnych služieb je možné prevádzkovať s nižšou mernou produkciou 

tuhých znečisťujúcich látok, SO2, CO a TOC. Túto skutočnosť je možné dosiahnuť 

implementáciou takých technických zariadení, ktoré primárne nepoužívajú tuhé palivo 

(drevo, uhlie), ktoré produkuje niekoľkonásobne väčšie emisné koeficienty ako iné 

druhy palív (napríklad zemný plyn). 

 

 Zavedením energetického manažmentu je možné znížiť merné emisie CO2 v budovách 

správy a údržby ciest, nakoľko ich merná spotreba tepla pri súčasnom prevádzkovaní 

a v porovnaní s ostatnými zariadeniami pod správou  PSK je najvyššia. Energetický 

manažment na základe skutočných meraní, ktoré zosúladí s ostatnými činiteľmi 

vplývajúcimi na hospodárenie s energiami, môže výrazne ovplyvniť proces 

energetickej efektívnosti využívaných zdrojov energie. Je však potrebné na služby 

vykonávané v týchto zariadeniach nahliadať ako na špecifický prvok. Na základe 

týchto skutočností je potrebné rozpracovať niekoľko strategických plánov v procese 

implementácie riešení a činností vykonávaných v týchto zariadeniach. 

 

 Z pohľadu merných emisií CO2 sú budovy škôl a školských zariadení skupinou 

zariadení, ktoré majú na rozdiel od ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK najnižšiu mernú spotrebu tepla. Táto skutočnosť vyplýva z premenlivého 

prevádzkového času a spôsobu užívania nehnuteľností a ich technických riešení. 

Z pohľadu energetickej efektívnosti navrhujeme, aby v tejto oblasti bolo využité 

externé prostredie a odborné kapacity z regiónu, nakoľko sa jedná o špecifickú 

skupinu užívateľov. Je zrejmé, že pomerne vysoká kvalitatívna  úroveň manažmentu 

týchto zariadení si bude vyžadovať osobitý prístup v procese prijímania referenčnej 

úrovne, jej hodnotenia a zavádzania energeticky efektívnych opatrení.  
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2.3 Potenciál úspor energie 
 

Potenciál úspor vyjadruje rezervy sledovaného zariadenia z hľadiska energetickej úspornosti. 

Vyjadruje sa v percentách, ktoré hovoria o tom, koľko je zariadenie schopné ušetriť vplyvom 

úsporných opatrení oproti pôvodnému stavu bez realizácie týchto opatrení. Čím vyšší je 

potenciál úspor, tým je budova energeticky v horšom stave a tým skôr je potrebné vykonať 

úsporné opatrenia. Budovy s vyšším potenciálom úspor je vhodné obnoviť skôr, lebo sú 

energeticky najmenej úsporné a úsporné opatrenia u nich prinesú najväčšie zlepšenie 

a najkratšiu dobu návratnosti investovaných finančných prostriedkov. Úspory energie 

v budovách je možné rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 úspory energie na vykurovanie budov, 

 úspory energie (paliva) na zdrojoch tepla, 

 úspory energie v rozvodoch, 

 úspory energie na prípravu teplej vody, 

 úspory energie pri prevádzke budov, 

 úspory pri osvetlení budov. 

Podiel jednotlivých spotrieb energie v budovách na celkovej spotrebe je rozdielny. Každé 

miesto spotreby má svoju váhu. Je zrejmé, že  najväčším spotrebám je potrebné venovať 

najvyššiu pozornosť, pretože vytvárajú predpoklad najväčších potenciálov úspor. Spotreba 

energie na vykurovanie má najväčší podiel na celkovej spotrebe energie každého zariadenia, 

preto úspory na vykurovanie budov patria ku kľúčovým. Úspory tepelnej energie v budovách 

je možné získať rôznymi opatreniami, ktoré je možné rozdeliť do týchto skupín: 

 zateplenie obvodového plášťa, 

 výmena okien, 

 zateplenie strechy, resp. stropu do podstrešného priestoru, 

 inštalácia meradiel a regulácia systémov. 

Tab. č. 5: Potenciál úspor pre jednotlivé navrhované úsporné opatrenia 

Úsporné opatrenie Potenciál úspor 

Zateplenie obvodového plášťa 27 % 

Výmena okien 19 % 

Zateplenie strechy / stropu do podstrešného priestoru 14 % 

SPOLU (po zohľadnení váhových kritérií) 40 % 

 

Z tabuľky uvedenej  vyššie vyplýva, že navrhovanými úspornými opatreniami je možné znížiť 

energetickú náročnosť budov až o približne 40 %. Najväčší potenciál úspor sa nachádza 

v zateplení obvodového plášťa, napríklad, budovy v pôvodnom stave majú potenciál úspor 

45 %, v budovách, ktoré už majú vymenené okná je potenciál úspor cca 30 % . Napriek tomu, 

že zateplením strechy sa dosahuje najvyššie zlepšenie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

konštrukciou, potenciál úspor je najmenší. Súvisí to s celkovou plochou strechy, ktorá 

je v porovnaní s obvodovým plášťom a výplňou otvorov plášťa menšia.  

 

Prípravu teplej vody je potrebné prispôsobiť jej odberu v danej organizácii. Pri zmene 

energetického nosiča je nutné prihliadať na rozdielne ceny energií daných energetických 
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nosičov - úspora energie v technických jednotkách nemusí vždy znamenať aj finančnú úsporu. 

Čo môže byť pre jednu organizáciu úsporou, môže byť pre inú stratou, preto neexistuje 

univerzálne spoločné riešenie úspor. Každá organizácia si vyžaduje individuálny prístup 

a práve úlohou energetického manažmentu je nájsť tú správnu variantu pre každé zariadenie 

pod správou  PSK.  

Tab. č. 6: Odhadovaný potenciál úspor pri rôznych spôsoboch prípravy teplej vody 

Spôsob prípravy teplej vody Odhadovaný potenciál úspor 

Jeden systém prípravy teplej vody 0 - 50 % 

Viac systémov prípravy teplej vody 0 - 30 % 

Lokálna príprava teplej vody 0 - 20 % 

Nakupovaná teplá voda 0 - 30 % 
 

2.4 Doba životnosti materiálov i zariadení a návratnosť investícií 

Doba životnosti materiálov a zariadení predstavuje čas v rokoch, kedy materiál 

alebo zariadenie prestáva plniť svoj účel. Pri hodnotení efektívnosti vynaložených finančných 

prostriedkov s ohľadom na návratnosť investícií je potrebné analyzovať dobu životnosti 

zariadenia a zabezpečiť také odborné činnosti, ktoré v rámci servisu a údržby zabezpečia 

čo najefektívnejšie energetické využitie príslušného riešenia. Z dôvodu komplexného 

posúdenia všetkých činiteľov vplývajúcich na energetickú efektívnosť a návratnosť je 

potrebné v procese posudzovania brať do úvahy všetky významné riziká a teda disponovať 

takými odbornými kapacitami, ktoré sú nositeľmi riešení v oblasti hospodárenia 

s energiami, dokážu reagovať na kritické miesta projektu a zabezpečia udržateľnosť projektu 

v stanovenom období.  Riadenie procesov, ktoré ovplyvňuje doba životnosti materiálov  

i zariadení je možné udržať v optimálnom stave riadenia jedine na základe reálnych meraní 

s dobre zavedeným spôsobom hodnotenia získaných údajov. Návratnosť vynaložených 

investícií je z pohľadu energetickej efektívnosti ovplyvňovaná potenciálom úspor, skutočnou 

spotrebou energie, cenou energie a spôsobom užívania zariadení. Nakoľko spotreba energie je 

závislá od spôsobu prevádzkovania zariadení a charakteru služieb, ktoré poskytujú, je 

potrebné zabezpečiť čo najrozmanitejší komplex služieb, ktoré budú tieto jednotky udržiavať 

v požadovanej kvalite.  
 

Ak budeme na budovy sociálnych zariadení nazerať, ako na  zariadenia, ktoré majú 

nepretržitú prevádzku so stále stúpajúcou požiadavkou na služby a ich kvalitu, potom 

návratnosť úsporných opatrení bude vysoká. Z pohľadu hodnotenia všetkých prevádzok 

pod správou PSK je možné v rámci sledovaných škôl a školských zariadení hovoriť o skupine 

investičných opatrení, ktoré sú ovplyvňované obdobím školských prázdnin a obdobím voľna. 

Skupinu zariadení s ponukou činností v rámci kultúry je potrebné posudzovať nielen 

z pohľadu zvyšovania energetickej efektívnosti a poskytovaných služieb, ale i zo zdravotného 

hľadiska, pri koncepčnom riešení zámerov zvyšovania energetickej efektívnosti. Kvalita 

ponúkaných služieb v týchto zariadeniach predstavuje zámery smerujúce k efektívnemu 

nakladaniu s energiami pri využívaní technológií, ktoré minimalizujú vírenie prachových 

častíc vo vzduchu. Technológie implementované s cieľom zlepšenia procesu hospodárenia 

s energiami by mali v konečnom dôsledku zabrániť prepaľovaniu prachových a biologických 
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častíc v prevádzkovaných priestoroch. Energetický manažment, ktorý buduje koncepciu 

energetickej efektívnosti s cieľom zosúladenia energetickej politiky so zdravotným hľadiskom 

pri dodržaní tepelnej pohody dokáže zaručiť nielen kvalitné služby, ale i predchádzať vzniku 

plesní a množeniu roztočov. Energetický manažment, ktorý je stotožnený s filozofiou 

efektívneho hospodárenia s energiami prináša riešenia, ktoré nevytvárajú podmienky 

pre šírenie alergických a respiračných ochorení. Z hľadiska prijímania strategických 

rozhodnutí, svoje postoje smeruje k budovaniu takých služieb, ktoré pôsobia blahodarne 

na psychiku zákazníka a vyvolávajú optimistické pocity. Len správne prijímané rozhodnutia 

energetického manažmentu dokážu zavádzať zmeny v procese efektívneho hospodárenia 

s energiami, ktoré zabezpečia rovnomerné rozloženie teploty vo vykurovanom 

alebo klimatizovanom prostredí s optimálnym rozdielom teplôt medzi prostredím 

a technologickými zariadeniami. Návratnosť investícií v kultúrnych zariadeniach je dlhá 

a súvisí s marketingovými činnosťami, ktoré napomáhajú implementácii úsporných opatrení. 

Z pohľadu návratnosti je pri budovách škôl a školských zariadení, potrebné brať do úvahy 

prevádzkovanie telocviční a jedální, ktoré majú spotrebu energie v rámci vlastného režimu 

s vlastnými špecifikami. 
 

Tab. č. 7: Životnosť úsporných opatrení 

Stavebná 

konštrukcia/technický systém 
Návrh opatrenia 

Životnosť                      

[roky] 

Obvodový plášť Zmena tepelnej ochrany zateplením 20-30 

Strecha Zmena tepelnej ochrany zateplením 
20-30 

hydroizolácia 

10-20 

Okná, dvere Výmena otvorových konštrukcií 30 

Vykurovanie 

Inštalácia termoregulačných ventilov 10 

Meranie spotreby 10 

Zaizolovanie rozvodov tepla 20 

Hydraulické vyregulovanie 10 

Výmena čerpadiel za nové s frekvenčnými 

meničmi 
15 

Výmena vykurovacích telies 30 

Inštalácia zónovej regulácie 15 

Zdroj tepla Výmena kotlov za kondenzačné 20-25 

Príprava teplej vody 

Hydraulické vyregulovanie distribučného 
systému 

10 

Tepelná izolácia rozvodov teplej vody 20 

Výmena čerpadiel za nové s frekvenčnými 

meničmi 
15 

Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich 

tepelnej izolácie / výmena zásobníkov 
15 

Osvetlenie 

Výmena svetelných zdrojov za svietidlá 

s elektronickým predradníkom a vyššou 
optickou účinnosťou 

5-7 

Zmena usporiadania svietidiel 15 

Inštalovanie pohybových snímačov 10 

Inštalovanie jasových snímačov 10 

Optimalizácia intervalov výmeny a čistenia 

svietidiel 
3-5 
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Celkové hodnotenie budov PSK je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Jednotlivé kategórie 

budov majú rôzne veľkosti a spotreby, aby bolo možné tieto údaje medzi sebou porovnať sú 

náklady,  úspory a investície prepočítané na m
2
 vykurovanej podlahovej plochy.  

 
Tab. č. 8: Celkové hodnotenie budov  PSK 

Typ 

zariadenia 

Vykurovaná 

plocha     

[m
2
] 

Súčasné 

merané 

náklady 

na 

energie 

[€.m
-2

] 

Potenciál 

úspor 

[%] 

Merná 

úspora po 

realizácii 

úsporných 

opatrení 

[€.m
-2

] 

Meraná 

investícia 

na 

realizáciu 

úsporných 

opatrení 

[€.m
-2

] 

Priemerná 

cena 

energie 

[€.kWh
-1

] 

Jednoduchá 

návratnosť 

[rok] 

Školy 

a školské 

zariadenia 

58 2238,7 7,18 45,4 3,26 61,42 0,087 18,8 

Sociálne 

zariadenia 
9 5503,8 15,26 49,7 7,58 64,91 0,086 8,6 

Kultúrne 

zariadenia 

73 356,9 10,30 41,4 4,26 80,08 0,101 18,8 

Správa 

a údržba ciest 

31 799,1 13,46 57,4 7,72 72,10 0,086 9,3 

Budovy 

Úradu PSK 
11 177,0  2,3   0,126 19,7 

SPOLU 794 075,5 - 45,6 - - 0,088 16,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

43 

 

3 Analýza subjektov, ich potrieb a záujmov relevantných 

pre energetický manažment PSK 
 

Analýza potrieb subjektov, ktoré sú pod správou  PSK,  sa opiera o vývoj nákladov na energie 

uvedených v záverečných účtoch PSK. Analyzované komplexné dáta je potrebné v procese 

hodnotenia oddeliť od činiteľov, ktoré nesúvisia priamo s procesmi hospodárneho nakladania 

s energiami, ako napríklad náklady za telekomunikačné služby. Vzhľadom na to, že náklady 

za energie v záverečných účtoch nie sú členené podľa druhu spotrebovávanej energie, ale sú 

uvedené zväčša ako celok, nie je možné v procese prvotnej analýzy údajov uvažovať 

s faktorom vývoja cien energií. Prezentovaný vývoj nákladov vychádza z prvotného zberu 

údajov. V procese zberu a analýzy dát súvisiaceho s procesným riadením pomocou 

energetického manažmentu je potrebné sa zamerať na príčiny a činitele, ktoré obmedzujú 

identifikáciu základných údajov, ich kvalitu a archiváciu. Úlohou budovaného energetického 

manažmentu je potreba analyzovať predpokladaný trend vývoja v závislosti od základnej 

štruktúry meraných údajov s cieľom budovať a posudzovať referenčnú úroveň. 

 

Školy a školské zariadenia sa delia na rozpočtové a príspevkové organizácie. Na základe 

získaných údajov je možné konštatovať, že u týchto organizácií dochádza k postupnému 

poklesu nákladov za energie. Ako je zrejmé z nasledujúceho grafu, náklady na energie 

klesajú, k čomu prispieva postupná rekonštrukcia škôl (znižovanie energetickej náročnosti). 

Náklady za vodu sú približne na konštantnej úrovni, čo poukazuje na dlhodobo vyrovnaný 

prevádzkový režim. 

 
Graf č. 9:   Vývoj nákladov na energie v školských zariadeniach 

Počet organizácií, ktoré majú minimálne jednu kotolňu alebo nakupujú teplo, predstavuje 

počet 76, pričom tieto organizácie tvoria základnú bázu pre inštaláciu meračov tepla 

s diaľkovou správou. Z hľadiska manažmentu je teda potrebné nastaviť také procesy, ktoré 

zabezpečia spôsob implementácie meračov, zber údajov a následnú analýzu. V súčasnosti je 
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potrebné brať na vedomie skutočnosť, že organizácie, ktoré nakupujú teplo musia 

byť vybavené meračom tepla (meranie na strane dodaného tepla). Organizácie, ktoré sídlia 

v prenajatých priestoroch nemajú zdroj tepla a ani teplo nenakupujú priamo. Pre tieto 

organizácie je potrebné vybudovať procesy zberu dát a hodnotenia tak, aby bola zabezpečená 

komunikácia a prístup k údajom od prenajímateľa. Dôležitým prvkom je stanovenie spôsobu 

prepočtu a výpočtu z hľadiska podielu voči prenajatým priestorom, alebo inštalácia 

podružného merania s diaľkovou správou. 

 

Na základe analýzy prvotných údajov môžeme konštatovať, že ucelenú dokumentáciu, 

z ktorej je potrebné vychádzať pri navrhovaní opatrení smerujúcich k rastu energetickej 

efektívnosti má 68 budov. Na základe tejto skutočnosti sa bude musieť energetický 

manažment vysporiadať s potrebou vypracovania dokumentácie pre 168 budov, 

čo predstavuje približne 71 % z celkového množstva. Z hľadiska procesov súvisiacich 

s riadením prostredníctvom energetického manažmentu je potrebné rozpracovať spôsob 

zabezpečenia a kontroly celkovej dokumentácie u objektov, ktoré sú pod správou PSK 

s návrhom strategických plánov a modelmi financovania. Je dôležité, aby predkladané návrhy 

a modely komplexne ponímali problematiku energetických zdrojov, ich rozvodov i spôsob ich 

riadenia a užívania. Neoddeliteľnou súčasťou tvorby modelov je harmonogram činností počas 

jednotlivých období, ako i stav obsadenosti využívaných priestorov. Je vhodné, aby boli 

dopracované matematické vzťahy, ktoré stanovia závislosť medzi skutočnosťou 

a požiadavkami kladenými na plnenie čiastkových cieľov. Významným činiteľom 

v organizáciach s vlastnou kotolňou je zabezpečenie a analýza výsledkov a požiadaviek 

pre prevádzku vlastnej kotolne. U organizácií prevádzkujúcich kotly je potrebné vykonávať 

kontrolu kotlov a vykurovacích systémov podľa zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej 

kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 

Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ,,zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov“). Z hľadiska 

energetického manažmentu je potrebné vypracovať vnútornú dokumentáciu (predpis), ktorá 

podrobne popíše spôsob kontrolnej činnosti, merané aspekty, ako aj spôsob 

hodnotenia, tvorby a realizácie záverov smerujúcich k zvyšovaniu energetickej efektívnosti 

v rámci tejto oblasti. Energetický manažment by mal jednoznačne definovať proces riadenia 

kontrolnej činnosti a odstraňovania zistených nedostatkov i spôsob komunikácie 

s vrcholovým manažmentom. 

 

U zariadení poskytujúcich sociálne služby na základe získaných údajov nedochádza k nárastu 

ani poklesu prostriedkov potrebných na správu energií v porovnávanom období. Počet 

organizácií, ktoré majú minimálne jednu kotolňu alebo nakupujú teplo je 26 a v týchto 

zariadeniach je vhodné  inštalovať diaľkový odpočet energií s podrobnou analýzou ich 

využitia. S ohľadom na typ paliva používaného na vykurovanie bolo zaznamenané jedno 

zariadenie využívajúce primárne elektrické akumulačné pece. Na základe zozbieraných 

údajov má ucelenú dokumentáciu iba 11 budov. Z pohľadu činnosti energetického 

manažmentu je potrebné doplniť chýbajúcu dokumentáciu a poukázať na oblasti, ktoré je 

nutné riešiť z hľadiska efektívneho nakladania s energiami. Analýzou súčasného prostredia 
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je možné predpokladať, že u 85 % prevádzkovaných zariadení neexistuje kompletná 

dokumentácia, ktorá by napomáhala procesom zvyšovania energetickej efektívnosti.  

 

 
Graf č. 10: Vývoj nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb 

Analýzou kultúrnych zariadení bolo zistené, že dochádza k zmene počtu zariadení 

a k prerozdeľovaniu medzi rozpočtové a príspevkové organizácie. Počet organizácií, ktoré 

majú kotolňu alebo nakupujú teplo je 18, pričom 6 organizácií vykuruje elektrickou energiou. 

Štyri organizácie vykonávajú činnosti v prenajatých priestoroch. Analýzou bolo zistené, 

že ucelenú dokumentáciu má iba 10 budov. Z hľadiska budovania energetického manažmentu 

je nutné procesy zvyšovania energetickej efektívnosti so smerovaním až na úroveň 

komplexnej dokumentácie vykonať u približne 86 % organizácií poskytujúcich služby 

v oblasti kultúry. 

 

Analýza stredísk Správy a údržby ciest PSK preukázala skutočnosti, ktoré už boli popísané 

vyššie, ale z pohľadu prevádzky a existujúcej dokumentácie je možné konštatovať nasledovné 

- počet organizácií, ktoré majú minimálne jednu kotolňu je 17, pričom u dvoch stredísk je 

možné merače tepla inštalovať s výraznými komplikáciami. Ucelená dokumentácia je 

u 2 stredísk, čo predstavuje celkovo 8 budov. Na základe zisteného môžeme konštatovať, 

že dopracovanie dokumentácie je potrebné pre 17 stredísk, čo predstavuje 58 budov. 

 

Z pohľadu analýzy Úradu PSK sa jedná o samostatne stojacu administratívnu budovu. 

Dodávka tepla na vykurovanie je z teplovodnej kotolne, ktorá je umiestnená v budove úradu. 

Dodávateľom tepla a zároveň aj správcom kotolne je spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, 

a.s. Prešov. Rozvody vykurovanej vody v budove sú oceľové. Odovzdávanie tepla 

do vykurovaných priestorov sa uskutočňuje pomocou radiátorov. V budove je prenajímaná 

značná časť priestorov pre organizácie verejného sektora a pre podnikateľské subjekty. 

Dokument, ktorý by hodnotil budovu z pohľadu energetickej efektívnosti (energetický audit), 

nie je vypracovaný. V súčasnosti nie je vypracovaný energetický certifikát a je dostupná len 

čiastočná projektová dokumentácia.  Na budove boli vykonané niektoré opatrenia, ktoré je 
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potrebné posúdiť z hľadiska energetickej efektívnosti, ako napríklad oprava a izolácia strechy 

(rok 2010), výmena okien (rok 2013) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

(rok 2014). 

 

Na základe analýzy skutkového stavu je možné prezentovať požiadavky v oblasti riadenia 

významných zdrojov energie s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti. Základné 

požiadavky je možné definovať nasledovne: 

 vybudovať manažment v organizáciách pod správou PSK v súčinnosti s povinnosťami 

vyplývajúcimi z legislatívnych požiadaviek a z prevádzky budov i zariadení v oblasti 

energetiky a energetického manažmentu, 

 zabezpečiť odborný personál a dovzdelávať manažment v oblasti efektívneho 

nakladania s významnými zdrojmi energie, 

 vypracovať „manuál“ energeticky efektívneho prevádzkovania budov a energetických 

zariadení v organizáciách a zaškoliť pracovníkov, s ohľadom na ich zodpovednosť 

a kompetencie, 

 zadefinovať referenčnú úroveň spotreby energií a stanoviť kritériá hodnotenia úspor, 

 vypracovať plány spotrieb jednotlivých druhov energií pre nasledujúce obdobia 

s ohľadom na energetickú politiku a ciele energetickej politiky platnej pre organizácie 

v pôsobnosti  PSK, 

 zaviesť proces nákupu významných energetických zdrojov s ohľadom na zvyšovanie 

energetickej efektívnosti,   

 vybudovať odborné zázemie pre realizáciu a vyhodnotenie prínosov z beznákladových 

a nízkonákladových opatrení pri dosahovaní úspor energií v príslušnej organizácii, 

 vybudovať odborné zázemie pre proces obnovy a údržby vybraných energetických 

zariadení a spotrebičov a následne stanoviť prínosy z realizácie opatrení.   

 

Z pohľadu záujmu vybudovať v rámci procesného riadenia  PSK v oblasti energetiky systém 

efektívneho riadenia a vyžívania významných zdrojov energie s cieľom priaznivo 

ovplyvňovať činitele pôsobiace na zmenu klímy, je možné definovať hlavné smerovanie ako: 

 znižovanie nákladov na energie, ktoré je možné dosiahnuť znižovaním spotreby 

energie, zvyšovaním efektívnosti pri premene energie alebo dosiahnutím zníženia 

jednotkovej ceny za energiu od jej dodávateľa. Ideálna v procese znižovania nákladov 

je kombinácia všetkých uvedených možností. 

 Zlepšovanie parametrov vnútorného prostredia (teplota, vlhkosť, osvetlenosť 

a podobne) bez zvyšovania nákladov na energie, ako ideálne sa javí dosahovať 

požiadavky na vnútorné prostredie spolu so znižovaním spotreby energie. 

 Presadzovanie záujmu o proces efektívneho hospodárenia s energiami u odbornej 

verejnosti, čo má za následok prísun väčšieho množstva finančných prostriedkov, 

ktoré je možné následne investovať do opatrení zameraných na znižovanie spotrieb 

energií. S tým súvisí aj úroveň poskytovania služieb a postavenie organizácie 

na „trhu“. 

 Maximalizovanie obsadenosti prevádzkovaných zariadení a rozširovať rozsah i kvalitu 

poskytovaných služieb. 
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 Optimalizovanie využívania priestorov pomocou prenájmu alebo zlučovaním. 

 Zabezpečovanie preventívnej údržby zariadení a spotrebičov s cieľom zabrániť 

havarijným stavom, odstránenie ktorých si zvyčajne vyžaduje vyššie investície ako sú 

náklady na preventívnu údržbu. Zároveň investície potrebné na opravy havarijných 

stavov sú neplánované.   

 Využívanie konštrukčne energeticky efektívnejších technických zariadení 

a spotrebičov, čo má za následok minimalizovanie nákladov na servis a údržbu. 

 Optimalizovanie procesu nákupu technických zariadení a spotrebičov, s cieľom zvýšiť 

energetickú efektívnosť. 

 Vyhodnocovanie prínosov realizovaných opatrení. 

 Odovzdávanie si skúseností medzi jednotlivými organizáciami v oblasti energetických 

úspor, energetickej efektívnosti a energetického manažmentu. 

 Definovanie zodpovednosti a kompetencií pre  manažment v oblasti nakladania 

s energiami. 

 

Proces  zvyšovania energetickej efektívnosti je súčasťou širších cieľov energetickej 

a environmentálnej politiky PSK. Požiadavka na zvýšenie energetickej efektívnosti je 

logickým následkom potreby ochrany životného prostredia a bezpečnosti zásobovania 

energiou zariadení v správe PSK. Verejný sektor by mal ísť príkladom v realizácii 

opatrení smerujúcich k znižovaniu vplyvov na klimatické zmeny. Súčasná situácia 

sledovanej samosprávy poukazuje na najdôležitejšie potreby v oblasti nakladania 

s energiami. Jej úlohou je sústrediť sa na: 

 systematické monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie, 

 zavádzanie energetického manažmentu s jasne zadefinovanými zodpovednosťami 

pri príprave akčného plánu, 

 zabezpečenie odborných kapacít na identifikáciu a realizáciu možných energeticky 

úsporných opatrení a akčných plánov, 

 motivovanie a podporu realizáciu energeticky úsporných opatrení,  

 systematické vzdelávanie zamestnancov v oblasti činností riadených energetickým 

manažmentom, 

 rozvíjanie aktivít v oblasti zvyšovania povedomia širokej verejnosti na komunálnej 

úrovni, 

 informovanie o dôležitosti znižovania spotreby energie pre trvalo udržateľný 

rozvoj a ochranu životného prostredia. 

3.1 Modely energetického manažmentu 

Na základe uvedeného je  zrejmé, že súčasný manažment PSK potrebuje vypracovať 

základné modely energetického manažmentu. Ak na energetický manažment budeme 

nahliadať ako na odborné činnosti zabezpečujúce zvyšovanie energetickej efektívnosti, 

potom je potrebné zostaviť modely v závislosti od odborných skupín, ktoré budú garantom 

implementovaných procesov. Odborné zázemie, ktoré je potrebné pre vybudovanie 

energetického manažmentu môže pochádzať: 
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 zvnútra samosprávy a teda model riadenia bude budovaný z vlastných kapacít, 

 zvonku a okolia samosprávy, pričom navrhovaný model energetického manažmentu 

bude budovaný externými odbornými kapacitami, 

 zvonku i zvnútra, čo predstavuje model budovania manažmentu na základe verejno- 

súkromného partnerstva. 

 

Manažment  budovaný vlastnými kapacitami 

Energetický manažment budovaný vlastnými kapacitami prináša v procesnom riadení účinné 

formulovanie cieľov. Takto budovaný energetický manažment je v rámci svojho riadenia 

schopný racionalizáciou funkcií zvýšiť úroveň rozhodovania pri nakladaní s významnými 

zdrojmi energie. Dôležitou podmienkou pre zabezpečenie optimálneho riadenia stanovených 

procesov riadených energetickým manažmentom je aktívne zapojenie sa vedenia organizácie 

a nutnosť vykonávať kontrolnú činnosť v závislosti od vytýčeného smerovania v oblasti 

zvyšovania energetickej efektívnosti. Základnou požiadavkou budovania energetického 

manažmentu z vlastných kapacít je aktivovanie existujúceho odborného prostredia 

a zabezpečenie jeho preškolenia. Proces vzdelávania v tejto oblasti je však nutné presunúť 

do externého prostredia, nakoľko je potrebné sa stotožniť s technológiami a riešeniami, ktoré 

sú dostupné na trhu a taktiež získať schopnosť riadiť riziká, ktoré práve externe pôsobiaca 

skupina dobre chápe.  Budovanie energetického manažmentu predstavuje proces tvorby 

a udržiavania energeticky efektívneho prostredia, v ktorom interní zamestnanci budú musieť 

pracovať spoločne, aby bola dosahovaná požadovaná účinnosť a plnenie vytýčených cieľov. 

Bude potrebné urobiť vnútornú analýzu jednotlivých funkcií a zverených kompetencií. 

Energetický manažment sa bude musieť zamerať na činnosti, ktoré významne ovplyvňujú 

spôsob hospodárenia s energiami a prehodnotiť súčasné nakladanie s energiami tak, aby došlo 

k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Zároveň bude musieť stanoviť alokáciu zdrojov 

potrebných na dosahovanie vytýčených zámerov. Energetický manažment budovaný 

vlastnými kapacitami bude musieť zvoliť také prístupy a opatrenia, aby boli vytvorené účelné 

štruktúry a vzťahy medzi pracovníkmi, a tie boli prenesené do plnenia stanovených procesov. 

Z organizačného hľadiska bude nutné prideliť energetickému manažmentu také kompetencie, 

aby došlo k zaisteniu materiálneho a personálneho zabezpečenia pri budovaní, zavádzaní 

a udržiavaní všetkých významných procesov. Odborníci sústredení v energetickom 

manažmente predstavujú zároveň tvorcov hodnôt i spotrebiteľov energie, pričom sú 

rozhodujúcim činiteľom procesu zvyšovania energetickej efektívnosti a hospodárneho 

nakladania s energiami. Neoddeliteľnou súčasťou tohto manažmentu je zabezpečenie 

motivácie a koordinácie všetkých zúčastnených strán, pričom sa musí prihliadať na všetky 

špecifiká, ktorými jednotlivé zariadenia pod správou PSK disponujú. Aby došlo k dlhodobej 

udržateľnosti stanovených procesov riadenia energetickej efektívnosti je potrebné, aby 

členovia energetického manažmentu dokázali pomocou interných auditov kontrolovať 

činnosti, ktoré stanovili jednotlivé procesy a zároveň zabezpečili získanie všetkých 

relevantných údajov potrebných pre proces rozhodovania energetického manažmentu. 

Vychádzajúc z analýzy súčasného prostredia môžeme  zadefinovať činitele, ktoré budú 

ovplyvňovať činnosť energetického manažmentu budovaného z vlastných kapacít nasledovne:  

 externé odborné prostredie, 
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 vnútorný manažment, 

 odborná spôsobilosť technických zamestnancov a ich pracovná náplň, 

 napĺňanie indikátorov, ktoré jednoznačne preukážu plnenie cieľov, 

 rozhodovacie právomoci manažmentu a stratégia vrcholového manažmentu, 

 stimulovanie a motivácia zvnútra organizácie, 

 dostupnosť finančných prostriedkov na implementáciu vytýčených zámerov.  

Energetický manažment budovaný vlastnými kapacitami bude riadený zásadami 

rozhodovania vo verejnej správe, čím dôjde k regulovanému rozhodovaniu, ktoré je potrebné 

rešpektovať. Energetický manažment musí vykonávať dôsledný dozor nad činnosťami 

jednotlivých pracovníkov a zamestnancov, pričom sa očakáva otvorenosť. Ak súčasný 

vrcholový manažment pri budovaní energetického manažmentu podcení proces výberu 

odborne spôsobilých osôb, je možné očakávať konfliktnosť cieľov a nejednoznačnosť riešení 

voči dosahovaným výsledkom.   

Výhodou energetického manažmentu je schopnosť preveriť a zhodnotiť dosiahnuté výsledky 

na základe prijatia referenčnej úrovne. Je možné očakávať, že s narastajúcimi požiadavkami 

na proces zvyšovania energetickej efektívnosti budú stúpať i požiadavky na prijatie 

zodpovednosti, dôjde ku konfliktom pri napĺňaní stanovených cieľov a z týchto dôvodov bude 

nevyhnutné prijímať kompromisy. Tlak energetického manažmentu na plnenie cieľov bude 

sprevádzaný intervenciami zodpovedných osôb. Z pohľadu manažérov v sledovanej 

samospráve majú menej rozhodovacej autonómie a flexibility ako by mali v otvorenom 

trhovom prostredí súkromných spoločností. Dôvodom sú rozsiahle organizačné 

a inštitucionálne obmedzenia. Manažéri verejného  sektora venujú viac času formálnym 

stretnutiam, zároveň sú pod vplyvom externých požiadaviek ostatných organizačných zložiek.  

 

 
Schéma č.  6: Energetický manažment budovaný vlastnými kapacitami 

 

Je potrebné brať do úvahy, že manažéri verejnej správy majú menšiu právomoc vo vzťahu 

k svojim podriadeným ako manažéri súkromného sektora. Dôležitou skutočnosťou je fakt, 

že manažéri verejnej správy na vyššej úrovni prejavujú neochotu delegovať právomoci 

na manažérov nižších úrovní, dokonca sa často uchyľujú k formálnej kontrole ich činností. 
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Z pohľadu udržateľnosti je nutné vybudovať kreatívne odborné prostredie eliminujúce 

byrokratický tlak. Z hľadiska právomoci manažérov pri rozhodovaní o nakladaní s energiami 

je možné konštatovať, že vo verejnom sektore existujú slabšie organizačné záväzky medzi 

manažérmi, zamestnancami a organizáciami ako u manažérov pôsobiacich v súkromnom 

sektore. V procese zvyšovania výkonov manažérov energetického manažmentu je nutné 

vybudovať závislosť manažérov i zamestnancov od výšky zárobku, s cieľom prinášať 

merateľné výsledky v procese efektívneho nakladania s energiami. 

 

Manažment budovaný v spolupráci so strategickým partnerom s garantovaným 

výsledkom 

Energetický manažment budovaný externými odbornými kapacitami predstavuje nositeľa 

know-how, ktorý tieto kapacity dokáže „ušiť na mieru“ v prospech svojho partnera. 

Z pohľadu efektívneho nakladania s energiami predstavujú externé odborné kapacity vysoko 

sofistikovanú skupinu, ktorá vie jednoznačne preukázať výsledky svojich činností a reálne 

napĺňať vytýčené ciele. Výhodou budovania energetického manažmentu externým partnerom 

je zabezpečenie vysokokvalifikovaných odborných skupín, ktorých vzdelávanie ide 

na náklady externého prostredia. Skúsenosti, ktoré má externé prostredie v oblasti zvyšovania 

energetickej efektívnosti, sú zárukou kvalitného hodnotenia kritických bodov a hľadania 

takých riešení, ktoré budú mať nielen technický, ale i ekonomický prínos. Z hľadiska 

budovania energetického manažmentu externým prostredím platí, že externá spoločnosť sa 

stáva partnerom a bude konať tak, aby napĺňala stanovené spoločné ciele bez zbytočných 

odkladov. Externé prostredie je nútené plniť vytýčené ciele i záväzky a zároveň generovať 

kapitál potrebný na zvyšovanie energetickej efektívnosti s cieľom reálneho preukázania 

výsledkov. Významným činiteľom vplývajúcim na takto budovaný manažment je schopnosť 

investovať do zariadení meracej a regulačnej techniky pod správou  tohto manažmentu, 

s cieľom vytvoriť kvalitnú zbernicu dát a implementovať proces merania, analýzy 

a vyhodnocovania do praxe. Tento proces predstavuje významný a dominantný prvok, o ktorý 

sa opiera manažment vybudovaný z externého prostredia. Optimálnym sa javí vlastné 

hodnotenie výsledkov spoločnosti, ktorá vybuduje energetický manažment, nakoľko jej 

výsledky nie sú umelo upravované a podliehajú prísnej kontrole (napr. kontrola SIEA, EIA). 

Generovanie dosahovaných výsledkov vytvára finančné zdroje potrebné pre ďalšie 

zavádzanie energeticky efektívnych procesov. Výhodou takto budovaného manažmentu je 

pravidlo: „Ak narastajú výnosy z energeticky efektívnych opatrení, potom stúpa prosperita 

externej spoločnosti.“  Ak má externá spoločnosť so samosprávou uzatvorený dlhodobý 

kontrakt na 10 až 15 rokov je možné očakávať plnenie energetickej politiky a cieľov tejto 

politiky prijatej vrcholovým manažmentom samosprávy. Zároveň je možné očakávať 

dlhodobú udržateľnosť opatrení v oblasti efektívneho nakladania s energiami. Takto 

vybudovaný vzťah predstavuje zavádzanie procesov, ktoré budú neustále zvyšovať 

energetickú efektívnosť v maximálnej miere a vynaložené finančné zdroje budú 

akceptovateľné v súčinnosti s prijímanými opatreniami. Energetický manažment budovaný 

externou spoločnosťou má snahu viesť procesy tak, aby dochádzalo k zjednodušovaniu 

zložitého. Jednotlivé činnosti v rámci procesov sú budované vo vzájomných súvislostiach 

a celkové myslenie z hľadiska plnenia vytýčených cieľov nie je ovplyvňované súčasnými 
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zvyklosťami. Z pohľadu kľúčových kompetencií vo vnútri energetického manažmentu 

i smerom navonok sú procesy zjednodušené a sú výrazne efektívne. V prospech komunikácie 

medzi vrcholovým manažmentom a energetickým manažmentom prispieva presne definovaný 

zmluvný vzťah a jednoznačne definované povinnosti vyplývajúce z tohto vzťahu. Výhodou 

energetického manažmentu budovaného z externého prostredia je neustále zlepšovanie 

vzájomných vzťahov v procese zvyšovania energetickej efektívnosti so zárukou dobrého 

hospodárenia s energetickými zdrojmi. Manažéri externej spoločnosti majú dostatočnú 

sebadôveru a z hľadiska vykonávaných činností sú dôslední. Takto budovaný systém sa môže 

oprieť o trhovú filozofiu externej spoločnosti, ktorá sa na základe dlhodobých kontraktov 

stáva partnerom a dokáže predvídať požiadavky trhu. Toto smerovanie je zabezpečené tým, 

že partnerská spoločnosť má v oblasti efektívneho nakladania s energiami také produkty, 

o ktoré má sledovaná samospráva záujem a budované procesy majú konkurencieschopné 

náklady. Nespornou výhodou takéhoto smerovania je schopnosť riešiť komplikácie, ktoré 

vzniknú v reálnom prostredí. V prípade chýbajúcich prvkov riešenia je externá spoločnosť 

schopná ich získať, resp. nahradiť. Výsledkom budovania energetického manažmentu 

externým partnerom v oblasti nakladania s energiami je vytvorenie dynamického a zároveň 

stabilného systému energeticky efektívneho hospodárenia s energiami, efektívnosť procesov 

narastá a úžitková hodnota je preukázateľná.  

 
Schéma č. 7:  Energetický manažment budovaný externými odbornými kapacitami 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

52 

 

Činnosť energetického manažmentu budovaného na základe zmluvy s externou spoločnosťou 

môžeme prezentovať ako aktívne vyhľadávanie rizika a výziev v oblasti efektívneho 

nakladania s energiami. Takto vytvorený energetický manažment preferuje súťaž 

pred spoluprácou, nevyhýba sa konfrontácii s odborným prostredím, má vysoké nároky  

a v procese zvyšovania energetickej efektívnosti chce byť najlepším. Tento manažment 

vyhľadáva zmeny a inovácie, ktoré sa snaží využiť vo svoj prospech. Zároveň je schopný 

sa z dôvodu vnútorných príčin meniť a tým vytvárať originálne riešenia. Zvláda najzložitejšie 

situácie vrátane riadenia skupín bojkotujúcich prijímané stratégie alebo skupín brániacich sa 

procesom efektívneho nakladania s energiami. Takto postavený energetický manažment 

zvláda plne kontrolovať dynamiku zavedených procesov a dokáže predchádzať problémom, 

ktoré pri realizácii opatrení vznikajú. Manažéri tohto manažmentu zvládajú nerovnorodé 

podmienky, vďaka ktorým prinášajú kreatívne a nadštandardné riešenia. Nakoľko tento 

manažment má zavedený kvalitný systém samohodnotenia vytvára potenciál pre vývoj 

a testovanie nových technických riešení pri minimalizácii kritických bodov. Manažéri sú 

ochotní sa podriadiť firemným cieľom na úkor  svojich osobných alebo rodinných priorít. 

Energetický manažment budovaný na základe tejto stratégie sa dokáže stotožniť s vlastnou 

úlohou a rolami, ktoré sú mu zverené. Takto vytvorený energetický manažment podporuje 

neustále zvyšovanie energetickej efektívnosti v procese nakladania s významnými zdrojmi 

energie.  

 

Manažment budovaný na základe verejno-súkromného partnerstva 

Manažment budovaný na základe verejno-súkromného partnerstva predstavuje zmluvné 

zoskupenie subjektov a jednotlivcov, ktoré zdieľa odhodlanie a motiváciu spoločne naplniť 

vytýčené ciele v oblasti efektívneho nakladania s energiami v zariadeniach pod správou  PSK. 

Základným princípom takto budovaného manažmentu je predkladanie a rovnocenné 

posudzovanie návrhov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti procesov budovania 

riadenia energií s interným i externým odborným zázemím. Jednotliví partneri si musia 

v tomto zväzku preukazovať rešpekt a mať voči sebe dôveru. Každý zo zúčastnených 

partnerov do partnerstva prináša svoje vízie, určité know-how, odborné skúsenosti a očakáva, 

že z partnerstva získa prosperitu a odborné postavenie v oblasti riadenia významných zdrojov 

energií. Energetický manažment budovaný formou partnerstva generuje v procese efektívneho 

nakladania s energiami kapitál, ktorý je vždy väčší ako v prípade, keď si tento kapitál buduje 

sledovaná samospráva vlastným energetickým manažmentom. Z pohľadu cieľov, ktoré si 

partneri vytýčia v oblasti efektívneho nakladania s energiami je možné vnímať súlad medzi 

partnermi, avšak spôsob, akým sa cieľ bude realizovať môže byť z hľadiska názorov 

rozdielny. Na základe tejto skutočnosti je potrebné venovať dostatok času diskusii, analýze 

a návrhom predkladaným jednotlivými účastníkmi partnerstva. Výsledkom rozhodovacieho 

procesu je vždy  také riešenie, ktoré tvorí kompromis medzi všetkými zúčastnenými 

partnermi. Dobre fungujúce partnerstvo sa dokáže vždy dopracovať k výsledku, ktorý 

jednoznačne rozvrhne jednotlivé dielčie ciele a priradí partnerom príslušné kompetencie. 

Z pohľadu budovania procesného riadenia sa takto vybudovaný energetický manažment riadi 

líniou navrhovateľ – rozhodca - realizátor – posudzovateľ.  
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Partnerstvo rieši spoločné plnenie cieľov a požiadaviek plynúcich z procesného riadenia 

efektívnejšie ako štruktúry vybudované v rámci vlastného riadenia nakoľko prijímané riešenia 

vychádzajú z rozmanitosti odborného zamerania zúčastnených partnerov a skúseností, ktoré 

nadobudli vlastným poznaním. Z hľadiska dobrého fungovania partnerstva sa kľúčovým javí 

zapojenie každého zo zainteresovaných partnerov do riešenia konkrétnych problémov, 

nakoľko každý vidí spôsob riešenia analyzovaného problému z iného uhla pohľadu a zároveň 

má návrhy na jeho riešenie, ktoré sú jedinečné. Energetický manažment budovaný 

partnerstvom má tendenciu riešiť zadania efektívnejšie, no zároveň vyžaduje vyčleniť 

dostatok času na tvorbu samotného partnerstva, ktoré vo svojej podstate predstavuje 

inovatívne riešenie v spôsobe energeticky efektívneho nakladania s energiami v zariadeniach. 

Pridanou hodnotu takto budovaného energetického manažmentu je schopnosť integrovať tie 

zložky, ktoré majú dosah na legislatívu, vedu, výskum a inovácie. Výhodou energetického 

manažmentu budovaného partnerstvom je dobrá znalosť rozoberanej problematiky 

a schopnosť nájsť riešenia kľúčových problémov, nevýhodou sú zdroje viazané 

na kompetencie a požiadavky zúčastnených partnerov. Aby partnerstvo bolo flexibilné 

a inovatívne je potrebné sa pri hľadaní partnerov sústrediť na odborné podnikateľské kapacity 

v regióne. Podnikatelia sú hnacím motorom regionálnej ekonomiky, zabezpečujú pracovné 

príležitosti, majú manažérske schopnosti a pri hľadaní efektívnych riešení sústreďujú know-

how s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu vynaložených prostriedkov. Podnikatelia 

sú ziskovo orientovaní a majú praktické cítenie s racionálnymi postojmi. Výhodou ich 

zapojenia do štruktúry energetického manažmentu  PSK by bola schopnosť v procese 

efektívneho nakladania s energiami identifikovať nové možnosti i príležitosti a zároveň 

schopnosť efektívne reagovať na prostredie, ktoré má zaužívané vlastné postupy a spôsoby 

v nakladaní s energiami. Z hľadiska plnenia strategických cieľov je potrebné mať na zreteli, 

že podnikatelia, ktorí sa stanú súčasťou energetického manažmentu sa budú sústreďovať 

na krátkodobé ciele a efekty z nich plynúce. Nevýhodou podnikateľov zapojených do procesu 

riadenia je úzky pohľad na riešenie danej problematiky, ktorý vychádza z odborného 

zamerania špecifického pre podnikateľské prostredie. Podnikateľské prostredie v procese 

energeticky efektívneho nakladania s energiami sa bude snažiť o demokratickosť 

a otvorenosť, ale zároveň sa bude usilovať zapájať nielen partnerov v rámci uzavretého 

partnerstva, ale bude mobilizovať i širšiu odbornú verejnosť. Vrcholový manažment PSK 

musí pri budovaní takého energetického manažmentu mať na zreteli, že podnikateľské 

prostredie disponuje nezávislosťou a autonómnosťou, čo v skutočnosti predstavuje dobrú 

znalosť technických a odborných kapacít, ktorá so sebou prináša vysokú schopnosť odborne 

argumentovať. Pri budovaní strategických cieľov a pri napĺňaní cieľov energetickej politiky 

môžeme podnikateľov chápať ako vizionárov, ktorí dokážu motivovať široké odborné 

spektrum.  Ich nevýhodou je obmedzené množstvo zdrojov a takmer žiadna zákonná moc, 

prostredníctvom ktorej by mohli meniť doterajšie postupy pri napĺňaní svojich vízií. 

Z pohľadu vrcholového manažmentu PSK je pri napĺňaní cieľov cez vytýčené procesy nutné 

prezentovať návrhy odbornou argumentáciou, rokovaním a vytrvalosťou. 
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Tab. č. 9: Prínosy a obmedzenia plynúce z partnerstva 

Prínosy partnerstva Obmedzenia partnerstva 

- Dôkladná analýza problémov a príčin. 

- Dôsledná analýza vplyvov. 

- Lepšia schopnosť financovania.  

- Úspora finančných zdrojov. 

- Inovatívne riešenia.  

- Odborné kapacity. 

- Demokratický princíp riadenia. 

- Udržateľnosť. 

- Zlepšenie regionálneho postavenia. 

- Časová náročnosť prijímaných 

riešení. 

- Zvýšená náročnosť manažovania. 

- Zvýšená náročnosť zmluvných 

vzťahov. 

- Koordinácia činností medzi víziou 

a cieľmi.  

- Nerovnomerné rozloženie síl. 

- Flexibilita riadenia. 

 

Aby nedochádzalo k vytváraniu unáhlených úsudkov, je pri budovaní energetického 

manažmentu na základe partnerstva potrebné zabezpečiť dostatočnú mieru poznania partnerov 

medzi sebou. Partner, ktorý z hľadiska riadenia zdanlivo nepracuje, môže byť zahltený 

činnosťami nastavených procesov, ktorých výsledky v čase môžu zohrať významnú úlohu 

pri riešení problematiky zvyšovania energetickej efektívnosti. Je však nutné, aby sa takýto 

partner zapájal i do riadiaceho procesu a nesústreďoval sa len na plnenie prideleného 

čiastkového cieľa. Usmernenie takéhoto partnera je úlohou vrcholového manažmentu PSK.  

Z hľadiska dlhodobého fungovania partnerského zväzku je nutné manažovať externé faktory, 

ktoré môžu mať za následok zlyhanie rolí, ktoré boli partnerom pridelené. Takéto zlyhanie 

môže predstavovať významné riziko pre ďalšie fungovanie partnerstva. Na základe tejto 

skutočnosti je potrebné veľmi dôkladne zabezpečiť proces riadenia rizík pri napĺňaní 

stanovených cieľov, avšak nie v každom prípade je záver procesu riadenia rizík najvhodnejší. 

Z tohto dôvodu musí mať záver procesu riadenia rizík len odporúčací charakter. V následnom 

riadení procesu musí byť na základe skúseností partnerov vykonaná analýza s opätovným 

prehodnotením danej situácie a prijaté riešenie musí byť východiskom prijateľným 

pre všetkých zúčastnených partnerov.  
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Schéma č. 8: Energetický manažment budovaný na základe verejno-súkromného partnerstva 

 

Z hľadiska riadenia činností energetickým manažmentom postavenom na princípe partnerstva 

môže byť v prípade dlhodobého partnerstva významným činiteľom ovplyvňujúcim procesy 

rozhodovania nerovnomerné rozloženie síl v partnerstve. Vzhľadom k tejto skutočnosti je 

potrebné eliminovať akékoľvek pokusy partnerov prenášať svoju nadradenosť 

alebo presadzovanie líderstva na základe skúseností získaných v partnerstve. Ďalším 

významným prvkom ovplyvňujúcim fungovanie partnerstva môže byť frustrácia slabších 

partnerov, ich odchod z partnerstva môže mať za následok obmedzenie procesu zvyšovania 

energetickej efektívnosti pri nakladaní s významnými zdrojmi energie. Významnú úlohu 

pri koordinácii činností takto budovaného energetického manažmentu má vrcholový 

manažment  PSK, ktorý musí z pohľadu získania neoprávnených výhod v procese 

rozhodovania medzi zúčastnenými partnermi zamedziť vzniku konfliktu záujmov. V prípade, 

že dôjde k zásadnému ovplyvňovaniu rozhodovacieho procesu niektorého  z partnerov, môže 

to viesť k presadzovaniu osobných záujmov, a teda k budovaniu rivality v oblasti 

implementácie projektov. Energetický manažment pre eliminovanie týchto činiteľov musí 

v súčinnosti s partnermi hľadať dostatočné kapacity, ktoré prispievajú k realizácii cieľov 

energetickej politiky a zároveň musí vypracovať taký spôsob hodnotenia, ktorý bude 

postavený na skutočných výsledkoch preukázateľných meraním. 
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4 Analýza legislatívnych požiadaviek na energetický manažment 

PSK  
 

Naštartovať dlhodobý a udržateľný energetický rozvoj v regióne PSK s cieľom znížiť 

energetickú náročnosť a dosiahnuť energetické úspory je možné prostredníctvom zavedenia 

energetického manažmentu. Záväzky súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti 

vyplývajú PSK z celospoločenskej európskej iniciatívy. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť 

do roku 2020 kvalitu života obyvateľov, princípom „3x20“, čo znamená zníženie emisií 

CO2 o 20 %, zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 % a zvýšenie využívania obnoviteľných 

zdrojov energie o 20 %. Hlavným účelom zavedenia energetického manažmentu je navrhnúť 

optimálne riešenie na dosiahnutie zníženia nákladov na energie pre budovy vo vlastníctve 

PSK. Hlavnými cieľmi energetického manažmentu sú: 

 zvyšovanie energetickej efektívnosti budov,  

 intenzívnejšie využívanie miestnych a obnoviteľných zdrojov energie, 

 zníženie energetickej náročnosti a platieb za energiu,  

 definícia technických možností zvyšovania energetickej efektívnosti a 

 identifikácia možností financovania. 
 

Energetická legislatíva vo svojej  podstate predstavuje zákonodarnú moc a zákonodarnú 

činnosť v oblasti energetických činností a procesov. Zákonodarná moc v oblasti nakladania 

s energiami je vnímaná ako druh štátnej moci, ktorou sa realizuje prijímanie a vydávanie 

zákonov príslušnými zastupiteľskými zbormi pre oblasť riadenia i nakladania s príslušnými 

energiami. 

 

Tvorba zákonov v Slovenskej republike je podriadená legislatíve EÚ, a to predovšetkým 

smerniciam a nariadeniam EÚ. Medzi smernice,  ktoré priamo súvisia s energetickou 

efektívnosťou a ktoré sú členské štáty povinné transportovať do svojho vnútroštátneho 

právneho poriadku, patrí:  

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 

o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len ,,Smernica o energetickej 

hospodárnosti budov“) 

 

Uvedená smernica podporuje zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov v EÚ, 

berúc do úvahy vonkajšie klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné 

prostredie a nákladovú efektívnosť. Stanovuje požiadavky v súvislosti:  

- so spoločným všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej 

hospodárnosti budov a jednotiek budov,  

- s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov 

a nových jednotiek budov, 

- s národnými plánmi na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie,  

- s energetickou certifikáciou budov alebo jednotiek budov, 

- s pravidelnou kontrolou vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách,  

- s nezávislými systémami kontroly energetických certifikátov a správ z kontroly, 
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- s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť:  

- existujúcich budov, jednotiek budov a prvkov budov, ktoré 

sa významne obnovujú, 

- prvkov budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov, ktoré 

významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť obalových konštrukcií 

budov, keď sa obnovia alebo nahradia;  

- technických systémov budov vždy, keď sa zabudujú alebo nahrádzajú, 

alebo modernizujú. 

 

Požiadavky ustanovené v tejto smernici sú minimálne požiadavky a nebránia žiadnemu 

členskému štátu zachovať alebo prijať prísnejšie opatrenia. Tieto opatrenia musia byť 

zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Oznamujú sa Európskej komisii. 

 Smernica o energetickej efektívnosti  

 

Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti 

v EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol 20 % hlavný cieľ EÚ v oblasti 

energetickej efektívnosti a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej 

efektívnosti po tomto roku. Ustanovujú sa ňou pravidlá určené na odstránenie prekážok 

na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní 

energie. Predmetná smernica napokon stanovuje indikatívne národné ciele energetickej 

efektívnosti na rok 2020.  

 

Požiadavky ustanovené v tejto smernici sú minimálnymi požiadavkami a nebránia žiadnemu 

členskému štátu zachovať alebo zaviesť prísnejšie opatrenia. Takéto opatrenia musia byť 

v súlade s právom EÚ. V prípade, že vnútroštátne právne predpisy ustanovujú prísnejšie 

opatrenia, členské štáty ich oznámia Európskej komisii. 

V ďalšom texte sú stručne popísané niektoré vybrané zákony Slovenskej republiky, ako aj 

vyhlášky ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré majú dopad 

na činnosť energetického manažmentu a prevádzku budov, v ktorých sídlia organizácie 

a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 Zákon o energetike  

 

Tento zákon upravuje: 

- podmienky na podnikanie v energetike, 

- prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, 

- opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu 

a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, 

- práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi 

trhu v energetike, 

- výkon štátnej správy v energetike, 

- výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike. 
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• Zákon o energetickej certifikácii budov  

 

Predmetom úpravy tohto zákona je stanovenie postupov a opatrení na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie 

oxidu uhličitého z prevádzky budov, ako aj pôsobnosť orgánov verejnej správy. Šetrenie 

s energiami je možné vykonávať len do určitej miery, kedy nebude dochádzať k zhoršovaniu 

stavu vnútorného prostredia. Požiadavky na vnútorné prostredie sú definované vo Vyhláške 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259 / 2008 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Zákon o energetickej hospodárnosti budov upravuje v ustanovení §5 a nasledujúcich 

energetickú certifikáciu. Energetický certifikát budovy predstavuje doklad o kvalitatívnych 

energetických vlastnostiach budovy, pričom z dôsledne vyhotovených energetických 

certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť. Samozrejmou súčasťou certifikátov by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, 

prostredníctvom ktorých možno zlepšiť stavebné konštrukcie budov, ako aj systémy 

vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia budov. Zákon 

o energetickej hospodárnosti budov má prispieť k tomu, aby mali vlastníci budov 

a potenciálni záujemcovia o prenájom nehnuteľností prehľad o ich energetickej náročnosti. 

Budovy, ktoré sú podrobené certifikácii, sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené 

do energetických tried, podobne ako je to pri chladničkách a iných spotrebičoch. Uvedené 

triedenie pomáha energetickému manažmentu zistiť, do akej miery je budova energeticky 

hospodárna, a teda, či sa v nej platí alebo bude platiť za energiu viac alebo menej. Na základe 

toho sa môžu vlastníci budov rozhodnúť, koľko za budovu budú pýtať pri jej predaji, 

resp. potenciálni kupujúci sa môžu rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať pri jej kúpe. 

Informácie uvedené v energetickom certifikáte môžu byť užitočné len za predpokladu, 

že analýza, ktorá certifikácii predchádza, je spracovaná dôsledne.  

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej 

spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove 

a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných 

zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie. Energetickú hospodárnosť 

budovy je možné preukázať: 

 projektovým energetickým hodnotením,  

 energetickým certifikátom budovy alebo  

 energetickým auditom budovy. 
 

Stanovením energetickej hospodárnosti budovy sa určuje množstvo energie potrebnej 

na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy.  

Tento výpočet zohľadňuje: 

 charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti 

obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené 
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stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania, 

 polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné 

prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia, 

 vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie, 

 energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém 

zásobovania teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť, 

 prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie, 

 zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, 

svetelný výkon a energetický príkon, 

 miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,  

 pasívny solárny systém a solárnu ochranu, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie, 

 klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav, 

 fyzický stav budovy, 

 ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných 

ziskov. 

 

Pre účely energetickej certifikácie sa energetická hospodárnosť budovy určuje výpočtom 

alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných 

ukazovateľoch potreby energie a primárnej energie v budove. Vypočítaná energetická 

náročnosť budovy vyjadruje potrebu energie v budove pri štandardizovanom užívaní budovy 

bez zohľadnenia užívateľského správania. 

Energetická certifikácia je povinná: 

 pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému 

nájomcovi, 

 pre budovy, v ktorých viac ako 250 m
2
 celkovej podlahovej plochy užíva orgán 

verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, 

 pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je 

dobrovoľná. 

 

Vypracovanie energetického certifikátu si musí objednať a zaplatiť vlastník budovy. Vlastník 

budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji 

alebo prenájme budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo 

odovzdať overenú kópiu certifikátu nájomcovi. 

Zákon o energetickej hospodárnosti budov zároveň v ustanovení §8 ods. 3 stanovuje 

vlastníkom budov, v ktorých viac ako 250 m
2
 celkovej podlahovej plochy užíva orgán 

verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, ako aj budov s celkovou podlahovou plochou 

viac ako 500 m
2
, ktorú verejnosť často navštevuje, povinnosť umiestniť energetický štítok 

na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom verejnosti.  

 Zákon  o energetickej efektívnosti 

 

Tento zákon ustanovuje: 

- opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,  

- povinnosti pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,  

- práva a povinnosti osôb v oblasti energetickej efektívnosti,  
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- pravidlá pri výkone energetického auditu,  

- podnikanie v oblasti poskytovania energetických služieb,  

- poskytovanie informácií podľa tohto zákona. 

 

Vzhľadom na aktuálne podmienky uvádzame v ďalšom vybrané okruhy povinností vlastníkov 

budov podľa:  

 

Dohoda o úspore (§8)  

Je písomná dohoda uzavretá z vôle osoby podnikateľskej alebo na vyzvanie MH SR, ktorou 

sa osoba podnikateľ zaväzuje dosahovať dohodnutú úsporu energie alebo poskytovať 

informácie o svojich opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti. Ide o dobrovoľnú 

dohodu, bez protiplnení a v prípade nemožnosti jej plnenia môžu strany od nej odstúpiť. 

Cieľom uzatvárania takýchto dohôd je podpora plnenia cieľa úspor energie do roku 2020. 

 

Spotreba energie v budovách – povinnosti vlastníka (§11)  

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochu väčšou ako 1000 m
2
, s ústredným 

teplovodným vykurovaním alebo spoločnou prípravou teplej vody, má povinnosť zabezpečiť 

a udržiavať oba systémy v racionálnej prevádzke, garantujúcej stav rôznymi obligatórnymi 

povinnosťami. Taktiež takýto vlastník je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi 

monitorovacieho systému elektronický súbor údajov o celkovej spotrebe energie 

a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, 

ak o to prevádzkovateľ systému požiada do 90 dní od doručenia žiadosti o poskytnutie súboru 

údajov. Ak je v budove s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m
2
 nájomca s meranou 

spotrebou energie, je vlastník budovy povinný účtovať nájomcovi náklady na spotrebu 

energie zvlášť. Povinnosti treba splniť do 31. 12. 2015. Za ich nesplnenie môže dozor 

nad týmto záklonom uložiť pokutu do 1 000 eur.  

 

Energetická služba (§15 až §20)  

Je služba poskytovaná na základe zmluvy medzi poskytovateľom služby a jej prijímateľom, 

v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo odhadnuteľným 

úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosť a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú 

alebo materiálovú výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou 

technológiou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie 

energetickej služby.  

 

Zavádzajú sa dva druhy energetickej služby: 

 podporná energetická služba, 

 energetická služba s garantovanou úsporu energie.  

 

Podpornou energetickou službou je predovšetkým poradenská a informačná činnosť 

o možnostiach úspor energie, vzdelávanie, optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia 

alebo budov vo vlastníctve prijímateľa tejto služby, energetický manažment, 

ako aj rozpočítanie náklady na teplo a teplú vodu. 
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Garantovanou energetickou službou je služba na základe zmluvy o energetickej efektívnosti 

s garantovanou úsporou energie s tým, že odplata za poskytnuté služby je uhrádzaná podľa 

toho, čo sa skutočne dosiahli zmluvne určené zlepšenia energetickej efektívnosť. Premetom 

takejto zmluvy môže byť spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých 

v energetickej analýzy, spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých 

v energetickom audite, návrh a príprava uceleného projektu zameraného  na energetickú 

efektívnosť, ktorý obsahuje najmä: 

 analýzu existujúce stavu, 

 návrh opatrení, 

 projektovania realizáciu opatrení, 

 inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku, 

 zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor, 

 financovanie projektu. 

 

Dozor (§27 až §29)  

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpekcia 

na vybraný okruh správnych deliktov uloží pokuty v rozsahu od 300 do  30 000 eur.  

 

Zákon o energetickej efektívnosti preberá vyššie spomínanú Smernicu o energetickej 

efektívnosti v plnom rozsahu, čo znamená, že všetky náležitosti smernice musia byť vo svojej 

podstate prebraté do slovenskej legislatívy vrátane jej príloh. Vzhľadom na detailnosť 

požiadaviek smernice na energetickú efektívnosť je rozsiahly aj zoznam vykonávacích 

predpisov k zákonu o energetickej efektívnosti. 

 Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Týmto zákonom sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ 

z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými 

výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie).  

Uvedený zákon upravuje : 

- energeticky významný výrobok, ktorý má priamy vplyv alebo nepriamy vplyv 

na spotrebu energie alebo na iný podstatný zdroj počas jeho používania,  

- poskytovanie informácií o energeticky významnom výrobku pre konečného užívateľa 

prostredníctvom označovania, štandardných informácií o energeticky významnom 

výrobku, informácií o spotrebe energie a iných podstatných zdrojov počas používania 

energeticky významného výrobku, doplňujúcich informácií týkajúcich sa energeticky 

významného výrobku,  

- dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a ukladanie sankcií.  

 

Energeticky významným výrobkom sa pre účely tohto zákona rozumie akýkoľvek výrobok, 

ktorý má vplyv na spotrebu energie počas používania a ktorý sa uvádza na trh alebo 

do prevádzky, vrátane dielov určených pre konečného užívateľa na začlenenie do energeticky 
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významného výrobku a uvedených na trh alebo do prevádzky ako samostatné diely, ktorých 

environmentálne vlastnosti možno samostatne posúdiť. 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z. 

  

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek 

množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu 

a spaľovacieho tepla objemového v znení neskorších predpisov. 

 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  č. 358/2013 Z. z. 

 Touto vyhláškou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky 

inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2015 Z. z.  

Touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej 

účinnosti zdrojov a rozvodov energie v znení neskorších predpisov. Touto vyhláškou sa 

ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej 

náročnosti a hodnoty energetickej účinnosti premeny energie podľa § 31 ods. 1 písm. c) 

zákona o energetickej efektívnosti. V tejto vyhláške sú uvedené hodnoty energetickej 

účinnosti premeny energie pre zariadenia na výrobu elektriny, na výrobu tepla 

a na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.  

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013 Z. z.  

Touto vyhláškou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov 

o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie v znení neskorších 

predpisov. 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z.  

Touto vyhláškou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov 

o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie v znení neskorších 

predpisov. 

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2013 Z. z.  

Touto vyhláškou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma 

a obsah uchovávaných údajov v znení neskorších predpisov.  

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z. z.  

Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy 

tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu 

tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov 
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na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto 

nákladov v znení neskorších predpisov.  

Energetické procesy a činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy predstavujú povinné činnosti. 

Ich rozsah a periodicita sú stanovené príslušnými zákonmi z rôznych oblastí. Nedodržanie 

povinností sa trestá finančnými pokutami. Povinnosti sa neustále rozširujú a vyžadujú 

finančné krytie, pretože sú často vykonávané externými osobami alebo organizáciami, ktoré 

majú príslušné povolenia. Medzi takéto povinnosti zaradzujeme napríklad: 

- nahlasovanie spotrieb do centrálneho registra, 

- certifikáciu budov pri prenájme, rekonštrukcii a podobne, 

- pravidelnú kontrolu kotlov a vykurovacích systémov, 

- hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, 

- revízie vyhradených technických zariadení, 

- povinnosti z iných energetických právnych predpisov, 

- dodržiavanie parametrov vnútorného prostredia,  

- povinnosti vyplývajúce z nového zákona o energetickej efektívnosti. 

 

Na základe uvedenej legislatívy a ďalších dokumentov je vypracovaná energetická politika 

Prešovského samosprávneho kraja, ako aj ciele energetickej politiky na nasledujúce obdobia. 
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5 Zodpovednosť manažmentu, vrcholový manažment 
 

Činnosť manažmentu  PSK sa opiera o aktivity, ktoré  z pohľadu hospodárenia s energiami 

skúmajú možnosti a potreby trhu v tejto oblasti, pričom riešenia získané z trhového prostredia 

dáva do súladu so svojimi prianiami a predstavami. Vrcholový manažment v procese 

optimalizácie nakladania s energiou s cieľom zvýšiť efektívnosť energetických zdrojov má 

snahu identifikovať silné a slabé stránky, špecifikovať sociálne, politické a legislatívne 

podmienky pre dosiahnutie vytýčených cieľov. Vrcholový manažment neustále hľadá 

finančné zdroje pre svoje zámery v oblasti hospodárenia s energiami, pričom ich zmyslom je 

získanie informácií nevyhnutných pre formovanie dlhodobých cieľov fungovania 

samosprávy. Z pohľadu stratégie a konkurencieschopnosti na trhu prijíma dlhodobé ciele 

v oblasti efektívneho nakladania s energiami a stanovuje postupy realizácie činností, ktoré 

umožnia čo najrýchlejšie splniť vytýčené ciele. Neoddeliteľnú súčasť činnosti vrcholového 

manažmentu predstavuje budovanie ekonomickej základne potrebnej pre implementáciu 

zámerov energetickej politiky, vrátane alokácie zdrojov potrebných na dosiahnutie 

stanovených zámerov. Vrcholový manažment buduje stratégiu, ktorá rieši najzávažnejšie, 

zásadné a rozhodujúce problémy v oblasti nakladania s energiami. Strategické rozhodnutia, 

ktoré vrcholový manažment PSK prijíma, majú dlhodobý charakter s jasne definovanými 

cieľmi. Pre zaistenie dodržiavania vytýčenej stratégie si manažment samosprávy buduje 

vlastnú taktiku, ktorá vychádza z prijatej stratégie, podporuje ju a definuje postupy 

pre konkrétne situácie. Taktické rozhodnutia riešia menej závažné, krátkodobé a konkrétne 

problémy pri nakladaní s energiami v rámci celkovej stratégie. Z hľadiska dlhodobej stratégie 

budovania efektívneho energetického manažmentu je významným prvkom prijatie 

rozhodnutia, akým spôsobom bude energetický manažment budovaný. Vrcholový manažment 

sa v procese rozhodovania opiera o vyššie uvedené modely vytvorenia energetického 

manažmentu prostredníctvom vlastných pracovníkov (interné prostredie) s partnerom, ktorý 

bude garantovať výsledky zvyšovania energetickej efektívnosti (externé prostredie) 

alebo vybudovaním manažmentu na princípe verejno-súkromného partnerstva (interné 

a externé prostredie).  

 

Zodpovednosť za stratégiu efektívneho nakladania s energiami má  vrcholový manažment 

samosprávy, ktorý vytvára stratégiu ako ideu, nosnú myšlienku a zámer. Túto činnosť nemôže 

delegovať na svojich podriadených, či odbornú skupinu. Významným partnerom v procese 

rozhodovania je predseda samosprávy, ktorý zastáva niekoľko vodcovských rolí a je tvorcom 

stratégie, ktorú predkladá zastupiteľstvu na schválenie, pričom musí prejaviť tvorivosť, 

intuíciu i originálnosť a súčasne jasne predstaviť realizáciu energetickej stratégie, ktorú 

po schválení realizuje. Predseda samosprávy musí byť presvedčivý pri propagácii energetickej 

stratégie, vytrvalý pri riešení problémov i konfliktov. Zároveň musí byť schopným 

administrátorom ovládajúcim spôsob nakladania s energiami v zariadeniach pod správou 

PSK. Požiadavky na zástupcu vrcholového manažmentu pri hospodárení s energiami sú 

mimoriadne náročné, rozsiahle a zložité. Je nositeľom roly tvorcu a súčasne realizátora, 

predkladá vízie s ohľadom na existujúce skutočnosti, pričom podrobne analyzuje 

a vyhodnocuje spôsob zvyšovania energetickej efektívnosti v prostredí samosprávy.  
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Vrcholový manažment PSK musí preukázať svoj záväzok podporovať energetický 

manažment a sústavne zlepšovať jeho činnosť prostredníctvom: 

 definovania, kreovania, zavádzania a udržiavania energetickej politiky, 

 prijatia modelu budovania energetického manažmentu,  

 zabezpečenia zdrojov (technologické, finančné a ľudské – osobité zručnosti), ktoré sú 

potrebné na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického 

manažérstva,  

 určenia predmetu a hraníc pôsobnosti energetického manažmentu, t. j. stanovenie 

oblasti kompetencií a právomoci energetického manažmentu, 

 informovania organizácií spadajúcich pod správu PSK o význame energetického 

manažérstva, 

 zabezpečenia určenia energetických zámerov a cieľov, napríklad stanovením 

zodpovedných osôb, uzavretím zmluvných vzťahov a stanovením termínov 

odovzdania návrhov týchto zámerov i cieľov vrcholovému manažmentu PSK, 

 zabezpečenia vhodnosti ukazovateľov hospodárenia s energiou pre jednotlivé 

organizácie spadajúce pod správu PSK, 

 zohľadňovania hospodárenia s energiami v horizonte dlhodobého plánovania, 

 zabezpečovania meraní a dokazovania výsledkov v stanovených časových intervaloch, 

 vykonávania preskúmavania manažmentom.  

 

Napriek všetkým vyššie vymenovaným činnostiam a snahe vrcholového manažmentu 

i energetického manažmentu môže nastať situácia, že manažéri, ktorí nie sú priamo zapojení 

do energetického manažmentu (riaditelia zariadení, vedúci oddelení a podobne) nevedia, 

ako spotreba energie ovplyvňuje prostredie okolo nich, preto je potrebné zvyšovať ich 

povedomie. Zvyšovanie povedomia vedúcich pracovníkov môže pomôcť získať podporu 

pre implementáciu energetického manažmentu, pričom kľúčové kroky získania podpory 

pri zavádzaní a udržiavaní energetického manažmentu zahŕňajú: 

 identifikovanie kľúčových skupín - výkonný manažment, správcovia budov,  

prevádzkoví vedúci,  riaditelia škôl, správcovia/údržbári, učitelia atď., 

 prípravu cielených informácií týkajúcich sa problémov každej skupiny, ako sú náklady 

na energie na zariadenie alebo náklady na m
2
 plochy budovy, 

 určenie najúčinnejšieho spôsobu komunikácie so zainteresovanými stranami, pričom 

môže ísť o prezentáciu, záznam alebo neformálne stretnutie, 

  udržiavanie pravidelného kontaktu zabezpečujúceho oboznámenie manažérov 

s najnovším priebehom alebo zmenami. 

 

Analýza súčasného prostredia samosprávy preukázala, že chýba energetická politika, ktorá 

musí vyjadrovať záväzok PSK dosahovať zlepšenie hospodárenia s energiou. Vrcholový 

manažment musí definovať energetickú politiku a zabezpečiť, aby: 

 bola primeraná povahe využívania energie v rámci pôsobnosti PSK a veľkosti jeho 

energetickej spotreby, 

 obsahovala záväzok k sústavnému zlepšovaniu hospodárenia s energiou, 
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 obsahovala záväzok zabezpečiť dostupnosť informácií a potrebných zdrojov 

na dosiahnutie zámerov a cieľov, 

 obsahovala záväzok dodržiavať príslušné platné požiadavky stanovené vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť 

v súvislosti s jej využívaním energie, spotrebou a účinnosťou, 

 poskytovala rámec na určovanie a preskúmavanie energetických zámerov a cieľov, 

 podporovala nákup energeticky účinných výrobkov a služieb, ktoré sú určené 

na zlepšovanie hospodárenia s energiou, 

 sa zdokumentovala a zabezpečila sa komunikácia o jej obsahu na všetkých úrovniach 

v rámci PSK a vybudovaných energetických partnerstiev, 

 bola pravidelne preskúmavaná a v prípade potreby aktualizovaná. 

 

Vrcholový manažment zaujíma významné postavenie v jednotlivých fázach riadenia. Vo  fáze 

finančného plánovania kladie dôraz na zostavovanie ročných rozpočtov a krátkodobých 

plánov. Od rozpočtov manažment odvodzuje zodpovednosť jednotlivých útvarov a stanovuje 

nákladové limity pre príslušné činnosti. Z hľadiska krátkodobého plánovania definuje 

finančné ukazovatele a vyžaduje neustále sledovanie výnosov a nákladov súvisiacich 

s energetickou efektívnosťou zariadení  a procesov. Vo fáze dlhodobej prognostiky sa opiera 

o stratégiu v oblasti nakladania s energiami a energetickú politiku s cieľom zabezpečiť 

implementáciu energeticky efektívnych riešení na niekoľko rokov vopred. Súvisiace dlhodobé 

plánovanie prenáša do cieľov energetickej politiky a efektívnejšej alokácie zdrojov. Fáza 

environmentálneho plánovania si vyžaduje od manažmentu posúdenie trendov 

technologických, makroekonomických, sociálno-demografických vrátane tých, ktoré 

ovplyvňujú trh s energiami. Ak manažment bude pri rozhodovaní a plánovaní prihliadať 

na všetky fázy, potom bude proces riadenia strategického rozvoja nárastu energetickej 

efektívnosti komplexný. Takýto rozsah činností je potrebné viazať na príslušné kapacity 

a v závislosti od navrhnutých modelov budovania energetického manažmentu je nutné 

stanoviť zmluvné vzťahy. 

 

Významné postavenie z hľadiska manažmentu je  v oblasti motivácie efektívneho nakladania 

s energiami. Vypracovanie a prijatie stratégie pre budúcnosť v oblasti efektívneho nakladania 

s energiami často nepostačuje na to, aby bolo zabezpečené dlhodobé udržanie úsilia 

zainteresovaných pri znižovaní energetickej náročnosti v zariadeniach pod správou PSK. 

Silným riadiacim nástrojom v procese dlhodobého znižovania energetickej náročnosti je práve 

motivačný systém. Je zdrojom informácií o tom, aký druh správania a akú veľkosť výkonu 

požaduje a oceňuje vrcholový manažment samosprávy. Tento signál len zriedka unikne 

pozornosti zamestnancov alebo partnerov, a to v závislosti od prijatého modelu budovania 

energetického manažmentu. Pozitívne stimuly alebo odmena podporujú zainteresovaných, 

aby zmenili svoje správanie i zvyklosti a neustále hľadali rezervy vo svojom správaní 

a nakladaní s energiami. Ak je motivácia dostatočná, je možné očakávať od zainteresovaných 

návrhy na zlepšenie pomocou konkrétnych opatrení alebo technických odporúčaní, ktoré sú 

im známe z ich domáceho prostredia. Odmeny a uznanie sa stávajú najdôležitejšími nástrojmi 

v procese efektívneho riadenia nakladania s energiami. Výhodou správnej motivácie je 
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schopnosť manažmentu vyžadovať od zainteresovaných vyššiu výkonnosť, samostatnosť 

a sebakontrolu pri nakladaní s energiami. Je však potrebné mať na zreteli, že manažment musí 

vytvárať také pracovné prostredie, ktoré na zainteresovaných pôsobí pozitívne a povzbudzuje 

ich k šetrnému nakladaniu s energiami. Aj v situácii, keď samospráva nemá dostatok 

finančných prostriedkov poskytuje uznanie efektívny spôsob ako podporovať vysokú mieru 

výkonnosti zainteresovaných v procese efektívneho nakladania s energiami. 
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6 Analýza trendov, potrieb a budúceho vývoja v oblasti energetiky 

v PSK 
 

Odborný prístup založený na dodržiavaní noriem a platných právnych predpisov bude 

v nasledujúcom období nutnosťou. Trvalá udržateľnosť spojená s energetickou efektívnosťou 

je a bude zo strany EÚ tvrdo presadzovaná. Požiadavky kladené na energetickú hospodárnosť 

budov postavených alebo rekonštruovaných po roku 2020, resp. 2018 budú limitujúcim 

faktorom v stavebníctve, hlavne v oblasti verejných budov. Práve verejné budovy by mali ísť 

príkladom pre ostatné budovy. Zmena myslenia v spôsobe nakladania s energiami je 

nevyhnutná, spolu s ňou musí nastať zmena myslenia u odborníkov, architektov, 

projektantov, stavebníkov, vlastníkov a prevádzkovateľov budov. PSK ako významný 

spotrebiteľ energie musí kopírovať spomínané trendy smerujúce k strategickým cieľom, 

medzi ktoré patrí energetická efektívnosť. Z tohto dôvodu je energetická politika PSK 

významným dokumentom predstavujúcim vyjadrenie vedenia PSK podporovať vytýčený 

smer. Budúci vývoj v oblasti energetiky bude závislý predovšetkým od sprísňujúcich sa 

požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov zo strany EÚ. Súvisí to s dlhodobými plánmi 

a cieľmi dohodnutými na medzinárodných fórach. Súčasný vývoj v oblasti energetiky v rámci 

pôsobnosti PSK nesúvisí len s vplyvom medzinárodných záväzkov a noriem, ale aj 

s vlastnými rozvojovými dokumentmi  PSK a dohovormi, ku ktorým sa samospráva 

zaviazala. 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sú definované vo vyššie spomínanej 

Smernici o energetickej hospodárnosti budov, ktorá nahradila Smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, 

a ktorá rozširuje a dopĺňa požiadavky predchádzajúcej smernice. Požiadavky a obsah 

uvedenej smernice sú nasledovné: 

 všeobecný rámec pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti 

budov  a jednotiek budov,          

 uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov 

a nových jednotiek budov,  

 uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť: 

− existujúcich budov, jednotiek budov a prvkov budov, ktoré sa významne 

obnovujú, 

− prvkov budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov a ktoré 

významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť obalových konštrukcií budov, 

keď sa obnovia alebo nahradia, 

− technických systémov budov, vždy keď sa zabudujú alebo nahrádzajú, alebo 

modernizujú,   

 energetická certifikácia budov a ich jednotiek, 

 pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách, 

 národné plány na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie, 

 nezávislý systém kontroly energetických certifikátov a správ z kontroly vykurovacích 

a klimatizačných systémov. 
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Zmena Smernice o energetickej hospodárnosti budov so sebou priniesla aj zmenu v legislatíve 

Slovenskej republiky, spočívajúcu v novelizácii zákona o energetickej hospodárnosti budov 

zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj vo vydaní novej vykonávacej vyhlášky. 

Okrem uvedeného sa potreba tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti 

budovy musí riadiť aj technickou normou STN 73 0540:2012 s názvom „Tepelná ochrana 

budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné 

požiadavky“ (ďalej len „STN 73 0540:2012“), ktorá definuje hodnoty potreby tepla 

na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy, pričom tieto hodnoty 

u vybraných typov budov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 10. 

 
Tab. č. 10: Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budov 

Kategória budovy 

Normalizovaná 

hodnota 
Odporúčaná hodnota Cieľová hodnota 

(kWh . m
-2

) 

Administratívne 

budovy 
53,5 26,8 13,4 

Budovy škôl 

a školských zariadení 
53,2 27,6 13,8 

Športové haly a iné 

budovy určené na 

šport 

63,0 31,5 15,8 

 

Ako je z uvedeného zrejmé, postupne bude dochádzať k sprísňovaniu požiadaviek na hodnoty 

potreby tepla na vykurovanie. Normalizovaná hodnota potreby tepla je platná pre súčasné 

obdobie, odporúčaná hodnota bude záväzná po roku 2015 a cieľová hodnota nadobudne 

platnosť po roku 2018 pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy 

a po roku 2020 nadobudne platnosť aj pre všetky ostatné budovy. Postupne sprísňujúca sa 

legislatíva smeruje pri výstavbe nových budov (určených nielen na bývanie) k dodržiavaniu 

úrovne pasívneho štandardu. Podľa technickej normy pre obnovované budovy platia rovnaké 

požiadavky ako pre budovy nové, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. 

So sprísňujúcimi sa kritériami súvisia aj požiadavky na tepelné odpory u stavebných 

konštrukcií, tieto sú pre vybrané konštrukcie uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. č. 11: Hodnoty tepelného odporu u vybraných konštrukcií 

Druh stavebnej 

konštrukcie 

Tepelný odpor konštrukcie (m
2
.K.W

-1
) 

Minimálna 

hodnota Rmin 

Normalizovaná 

hodnota RN 

Odporúčaná 

hodnota Rr1 

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota Rr2 

Vonkajšia stena 

a šikmá strecha 
nad obytným 

priestorom so 

sklonom > 45° 

2,0 3,0 4,4 6,5 

Plochá a šikmá 

strecha<=45° 
3,2 4,9 9,9 9,9 

Strop nad 

vonkajším 

prostredím 

3,1 4,8 9,8 9,8 

Strop pod 

nevykurovaným 

priestorom 

2,7 3,9 6,5 6,5 

 

Vyššie spomínané požiadavky na energetickú hospodárnosť budov majú prispieť k zníženiu 

spotreby primárnych palív na vykurovanie a k zvýšeniu komfortu pri užívaní budov s cieľom 

zlepšiť parametre vnútorného prostredia. Takémuto trendu vývoja je potrebné sa prispôsobiť. 

Regionálne a lokálne samosprávy by mali byť vzorom pri plnení tejto vízie a zároveň by mali 

reagovať na vývoj požiadaviek kladených na energetickú hospodárnosť budov. V skutočnosti 

by sa mali stať akýmsi vzorom pre všetkých aktérov v regióne, ktorí ovplyvňujú spôsob 

nakladania s energiami. 

6.1 Požiadavky na systém energetického manažmentu 

Ak na vrcholový manažment PSK nazeráme z hľadiska riadenia procesov v organizáciách 

spadajúcich pod jeho správu, potom je nutné vymenovať zástupcu, resp. zástupcov 

manažmentu so zodpovedajúcimi zručnosťami a kompetenciami, ktorí majú právomoci 

smerujúce k vytvoreniu systému energetického manažérstva s tendenciou trvalej 

udržateľnosti. Tento zástupca sa bude líšiť v závislosti od modelu budovania energetického 

manažmentu. Dôležitou úlohou vymenovaného zástupcu je informovať vrcholový manažment 

PSK o hospodárení s energiami, vrátane skutočností ovplyvňujúcich fungovanie celého 

systému energetického manažérstva. Plánovanie aktivít energetického manažérstva 

energetickým manažérom má zabezpečiť, aby sa organizácie v správe PSK oboznámili 

a stotožnili s energetickou politikou a aktivitami, ktoré vedú k jej napĺňaniu. Dôležitou úlohou 

zástupcu manažmentu je určenie kritérií a metód, ktoré sú potrebné na zaistenie účinnej 

prevádzky a kontroly systému energetického manažérstva pri prevádzke zariadení 

pod správou PSK. Neoddeliteľnou súčasťou úloh vymenovaného zástupcu je činnosť 

pri budovaní povedomia o energetickej politike a zámeroch na všetkých úrovniach riadenia. 
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Zavedenie energetického riadenia na úrovni štruktúr v sledovanom území predstavuje riadenie 

a dohľad nad procesmi znižovania nákladov za energie, ktoré sú hradené z verejných zdrojov.  

 

Návrh organizačného usporiadania energetického manažmentu 

Ak budeme na PSK nazerať ako na jeden celok, pod ktorým sa nachádza množstvo 

organizácií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nie je možné, aby zber informácií, 

riadenie odborných pracovníkov jednotlivých organizácií, či kontrola dodržiavania opatrení 

bola vykonávaná len jednou osobou. Činnosti spotreby je potrebné vykonávať priamo 

v prostredí jednotlivých organizácií v súčinnosti ich správcov, školníkov, kotolníkov, 

riaditeľov s odborným zázemím energetického manažmentu. Základnou filozofiou je, 

aby činnosť koordinoval konkrétny subjekt, v ktorom je sústredený manažment odborníkov 

dohliadajúcich na dodržiavanie procesov a plnenie stanovených cieľov. Pre potreby 

sledovanej samosprávy je vhodné, aby koordinátora vykonával energetický manažér 

v závislosti od schémy budovania energetického manažmentu, ktorú si zvolí vrcholový 

manažment. Všetky schémy budovania energetického manažmentu prezentujú prepojenosť 

jednotlivých subjektov pri plnení úloh stanovených energetickým manažmentom a opierajú sa 

o odbornú spôsobilosť tohto zoskupenia.  

 

Základnou filozofiou energetického manažmentu je koordinácia všetkých činností a aktivít 

súvisiacich s energetikou prostredníctvom jedného koordinátora, ktorý je v zmluvnom vzťahu 

s vedením  PSK a je súčasťou energetického manažmentu. Požiadavky, projekty a návrhy 

na úsporu energie, ktoré iniciujú zainteresované skupiny v rámci organizačného usporiadania  

PSK by mali byť posudzované, prehodnocované a koordinované na jednom mieste. Takýto 

spôsob riadenia agendy a údajov získaných z reálneho prostredia by mal byť centrálne 

evidovaný a posudzovaný z hľadiska celkovej stratégie, zárukou ktorej je energetický 

manažment. Celý tok informácií o spotrebách energie a aktivitách spojených s energetickou 

efektívnosťou by tak mal prechádzať len jedným miestom. 

 
Schéma č. 9: Návrh usporiadania energetického manažmentu a odborných činností 

Pre potreby PSK sa odporúča vybudovanie zmluvného vzťahu v rámci prijatej schémy 

v štruktúre, v ktorej bude poverený odborník plniť funkciu energetického manažéra 
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a koordinátora realizovaných zámerov. Koordinátor v pozícii energetického manažéra bude 

zaisťovať spoluprácu vrcholového manažmentu samosprávy a ostatných partnerov 

pri formulácii energetickej politiky i odbornú pomoc pri posudzovaní, realizácii a hodnotení 

projektov súvisiacich so spotrebou energií. Základnou náplňou činnosti koordinátora je 

neustále sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energie v zariadeniach pod správou PSK, 

vrátane koordinácie toku informácií o energiách. Práca koordinátora si vyžaduje 

predovšetkým manažérske a komunikačné schopnosti, ako aj odborné znalosti z oblasti 

energetiky, stavebníctva, informatiky a odborného vzdelávania. 

Ak má byť systém energetického manažérstva efektívne zavedený a fungujúci, musí byť 

postavenie koordinátora v organizačnej štruktúre jednoznačné, s jasnými právomocami, 

s priamym dosahom na jednotlivé útvary i odborné zložky PSK, ako aj na organizácie v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetky zariadenia v pôsobnosti  PSK predstavujú samostatné 

organizačné jednotky, ktoré majú právomoci a jasné kompetencie správcu majetku dané 

legislatívou. V konečnom dôsledku sú však tieto zariadenia riadené príslušnými odbornými 

zložkami PSK. Z hľadiska komunikácie je nutné mať na zreteli, že tieto organizácie 

prostredníctvom jednotlivých odborov predkladajú svoje požiadavky vedeniu  PSK, pričom 

toto vedenie prenáša svoje rozhodnutia od jednotlivých odborných skupín na jednotlivé 

zariadenia.  

Z dôvodu operatívnosti, jasnej a zrozumiteľnej komunikácie, ale aj priamej zodpovednosti 

za plnenie cieľov energetického manažmentu by bolo potrebné a žiaduce, aby postavenie 

energetického manažmentu smerom k vedeniu, jednotlivým odborom i jednotlivým 

zariadeniam bolo konkrétne, jasné a perspektívne vzhľadom k ďalším povinnostiam 

vyplývajúcim z pripravovanej legislatívy EÚ. Energetický manažment by mal mať jasne 

definované kompetencie. Požiadavky a povinnosti, ktoré vyžadujú jednotlivé procesy 

a činnosti tvoriace energetický manažment, by malo toto odborné zoskupenie riadiť priamo 

a nie cestou jednotlivých odborných skupín v štruktúre PSK. Energetický manažment by mal 

na základe zmluvného vzťahu jednoznačne definovať spôsoby riešenia konfliktov, ktoré môžu 

vyplynúť z neplnenia povinností, z nedôsledného prístupu k realizácii cieľov a úloh 

s právomocami navrhovať opatrenia, ktoré schvaľuje priamo vedenie PSK. Nevyhnutnou 

požiadavkou na zabezpečenie optimálneho chodu energetického manažmentu je vytvorenie 

informačného systému, ktorý bude mať schopnosť verifikovať získané údaje s cieľom tvorby 

referenčnej úrovne a procesom posudzovania údajov voči aktuálnej referenčnej úrovni. Tento 

systém musí v prospech energetického manažmentu dokázať vyhľadávať extrémne hodnoty 

a neobvyklé parametre, ktoré ovplyvňujú spôsob riadenia energií s cieľom ponúkať riešenia, 

ktoré vychádzajú z dobrých zvyklostí už zrealizovaných činností a riešení. Základným 

kontrolným prvkom funkčnosti energetického manažmentu je schopnosť odstrániť havarijné 

stavy a významné nezhody v procese riadenia. Cieľmi energetického manažmentu 

predstavujúceho nástroj, ktorý umožní  stabilné udržiavanie spotreby energií na optimálnej 

úrovni sú: 

 správna prevádzka tepelných zariadení budov, 

 vyhodnocovanie spotrieb energie a jej zníženie alebo udržanie, 

 navrhovanie úsporných opatrení, 
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 rýchle zistenie chýb a porúch, 

 vyhodnocovanie prínosov prijatých opatrení. 

 

Energetický manažment ako taký by sa mal pri výkone svojich činností a pre splnenie 

stanovených cieľov v oblasti energetiky opierať o PDCA cyklus z prístupu Monitoring 

& Targeting.  

Prístup Monitoring & Targeting a možnosti jeho implementácie v energetickom 

manažmente 

Z hľadiska  riadenia energetického manažmentu sa ako optimálna javí metóda 

Monitoring & Targeting (M&T), ktorá obsahuje analytickú a realizačnú zložku. 

Monitoring & Targeting je štruktúrovaný prístup k energetickému riadeniu. Je založený 

na systematickom sledovaní skutočnej energetickej spotreby, analýze výsledkov a následnej 

realizácii nápravných opatrení. Táto metóda na základe skutočných meraní a analýzy 

stanovuje cieľové hodnoty spotreby energií s priebežným vyhodnocovaním reálnej spotreby. 

Úspory v oblasti významných zdrojov energie sú dosahované predovšetkým realizáciou 

nízkonákladových opatrení. Zavedenie a realizácia metódy Monitoring  & Targeting si 

vyžaduje relatívne nízke investície s návratnosťou do jedného roka. Vo všeobecnosti sa 

za najväčšie prínosy tejto  metódy považujú: 

 úspora nákladov, 

 zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 

 zlepšenie kvality účtovníctva a tvorby rozpočtov, 

 skvalitnenie preventívnej údržby, 

 skvalitnenie služieb súvisiacich so správou energií, 

 koordinácia politiky energetického manažmentu, 

 zníženie množstva emisií a odpadov, 

 zvýšenie ochrany životného prostredia. 

 

Základom prístupu Monitoring & Targeting je systém riadeného toku informácií, ktorý spája 

existujúce ľudské zdroje, systémy a technológie. Analytickú zložku prístupu 

Monitoring & Targeting je možné charakterizovať ako nepretržitý energetický audit 

poskytujúci dynamické dáta o stupni účinnosti pri spotrebe energie (merné hodnoty spotreby, 

sledovanie trendov odchýlok od normálu, sledovanie faktorov ovplyvňujúcich spotrebu 

energie ako sú vonkajšia  a vnútorná teplota prostredia, využitie priestoru  areálu, množstvo 

denného svetla, počet pripravených jedál a podobne) a nadväzujúci systém pre zisťovanie 

príčin odchýlok od očakávanej úrovne spotreby. Realizačná zložka predstavuje súbor 

manažérskych postupov integrovaných do riadiacich štruktúr, ktorými je zabezpečené 

priebežné odstraňovanie negatívnych odchýlok v spotrebe a taktiež vyhľadávanie a realizácia 

úsporných opatrení organizačného alebo investičného charakteru, ktoré vedú k stálemu 

zlepšovaniu energetickej účinnosti. Dôležitosť kladenú na analytickú zložku je možné chápať 

ako verifikáciu dosiahnutých úspor, čo v skutočnosti predstavuje charakteristiku, ktorá 

odlišuje túto metódu od príbuzných dobrovoľných prístupov ako je napríklad energetický 

audit.  
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Schéma č. 10:  Cyklus metódy Monitoring & Targeting  

 

Demingov cyklus 

Z pohľadu celkového riadenia procesov, ktoré prebiehajú pri riadení významných zdrojov 

energie, je nutné metódu Monitoring & Targeting doplniť o model, ktorým sú procesy 

riadené. Demingov cyklus alebo tiež PDCA cyklus je metóda postupného zlepšovania 

procesov pri riadení významných energetických zdrojov, prebiehajúca formou opakovaného 

vykonávania štyroch činností:  

 P - Plan - naplánovanie zamýšľaného zlepšenia (zámer),  

 D - Do - realizácia plánu,  

 C - Check - overenie výsledku realizácie oproti pôvodnému zámeru,  

 A - Act - úpravy zámeru na základe overenia a jeho následná plošná implementácia 

sledujúca zlepšenie využívania významných zdrojov energie.  

 

Ide o model, ktorým energetický manažment obsiahne všetky aspekty súvisiace s riadením 

a napĺňaním požiadaviek, ktoré sa v procese implementácie môžu vyskytnúť.  

 

 
 

Obr. č. 3: Cyklus kontinuálneho zlepšovania  

  

Každá aktivita Demingovho cyklu je popísaná ako súbor činností, získavanie skúseností 

z iných systémov energetického manažmentu, relevantnej literatúry a skúseností zo služieb 

pri auditovaní energetického manažmentu doma i v zahraničí. Je potrebné pochopiť, že model 
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bol navrhnutý zľava doprava avšak neznamená to, že zavádzanie modelu je v čase totožné. 

Niektoré aktivity sa realizujú paralelne a niektoré kontrolné činnosti jednotlivých krokov sú 

vykonávané súbežne. Samotný model je koncipovaný ako neustále sa opakujúca špirála, kedy 

po realizácii nasleduje opäť fáza pochopenia avšak obohatená o skúsenosti, ktoré sú posunuté 

oproti prvému počiatočnému bodu cyklu. V skutočnosti to znamená, že každá zavedená 

zmena ovplyvní celú fázu a zmení celkovú východiskovú pozíciu nasledujúcej fázy. 

Následným zlúčením metódy Monitoring & Targeting a Damingovho cyklu je možné 

výsledný cyklus prezentovať ako model riadenia činností, ktorý zlepšuje riadenie 

významných zdrojov energií (viď schému č. 11). 

 

 

 
 

Schéma č. 11: Model riadenia činností energetického manažmentu  

 

Identifikácia činností potrebných k správnej implementácii energetického manažmentu 

Pri identifikácii oblasti spotreby energií na základe analýzy využívania energie a jej spotreby, 

vedenie  PSK musí: 

 identifikovať zariadenia, vybavenie, systémy, procesy a zamestnancov pracujúcich 

pre PSK alebo v jej mene, ktorí významne ovplyvňujú využívanie energie a jej 

spotrebu, 

 identifikovať ďalšie dôležité premenné, ktoré ovplyvňujú významné využívanie 

energie, 

 určiť aktuálnu mieru hospodárenia s energiou u zariadení, vybavenia, systémov 

a procesov, ktoré súvisia s identifikovanými významnými využívaniami energie, 

 odhadovať budúce využívania energie a jej spotrebu. 
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Preskúmanie používania energie sa musí aktualizovať v stanovených intervaloch, rovnako ako 

reakcia na významné zmeny v zariadeniach, vybavení, systémoch a procesoch. Vedenie PSK 

by malo z dôvodu udržateľnosti odsúhlasiť referenčnú úroveň používania energie s použitím 

informácií z prvotného komplexného preskúmania používania energie. Pri zostavení 

referenčnej úrovne musí zvážiť časový rozsah údajov, ktorý je vhodný na využívanie energie 

a spotrebu v zariadeniach pod riadením PSK, vrátane činiteľov, ktoré ich ovplyvňujú. 

Z hľadiska spracovania údajov a stanovenia nových cieľov je nutné pri hospodárení 

s energiou údaje merať a porovnávať s referenčnou úrovňou príslušného významného 

energetického zdroja.  

 

Vedenie PSK z pohľadu riadenia významných zdrojov energií pomocou energetického 

manažmentu musí vytvoriť, implementovať a udržiavať zdokumentované energetické zámery 

a ciele na príslušných funkciách, úrovniach, procesoch alebo zariadeniach v rámci zariadení 

pod správou  PSK. Musí sa určiť časový rámec na dosiahnutie zámerov a cieľov, ktoré sú 

v súlade s energetickou politikou. Jednou zo základných podmienok plnohodnotne riadeného 

procesu manažujúceho spotrebu energií je stanovenie a preskúmavanie zámerov a cieľov. 

Vedenie PSK z hľadiska racionálneho využívania sledovaných energií, musí brať do úvahy 

požiadavky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, vrátane špecifických 

požiadaviek PSK a to v súlade s príležitosťami na zlepšovanie hospodárenia s energiou. 

Skúmaním sledovanej samosprávy bolo z hľadiska používania energie potvrdené, že vedenie 

musí zvážiť aj svoje finančné a prevádzkové možnosti i podmienky súvisiace s plnením 

hlavných úloh a technologické možnosti, vrátane názorov zainteresovaných strán a jasne 

definovať model, podľa ktorého bude budovaný energetický manažment. Aby riadiaci 

pracovníci energetického manažmentu mohli vykonávať svoju funkciu, musia byť informácie 

objektívne, aby sa na ich základe dala v potrebnom čase spracovať predstava o stave 

energetickej náročnosti a činiteľoch, ktoré ju ovplyvňujú. Kvalitné informácie jednoznačne 

prezentujú rozpory vznikajúce pri riadení energií vo vnútri zariadení pod správou PSK 

a v jeho okolí. Len riadenie založené na využití informácií vo všetkých fázach 

rozhodovacieho procesu (viď obr. č. 4) môžeme označiť ako efektívne.  

 

 
Obr. č. 4: Tradičné úrovne riadenia z pohľadu výmeny informácií  

 

Vedenie PSK musí vytvoriť a zaviesť proces, podľa ktorého akákoľvek osoba, ktorá pracuje 

pre neho alebo v jeho mene, môže pripomienkovať alebo navrhnúť zlepšenie systému 

energetického manažérstva. Z pohľadu toku informácií je nutné vytvárať, zavádzať 
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a udržiavať informácie v papierovej forme, v elektronickej forme alebo na inom médiu, 

v ktorom sú opísané hlavné prvky systému energetického manažérstva a jeho vzťahy. 

Dokumentácia systému energetického manažérstva musí obsahovať: 

 predmet a hranice systému energetického manažérstva, 

 energetickú politiku, 

 energetické zámery, ciele a akčné plány, 

 dokumenty vrátane záznamov, ktoré sú nevyhnutné pri procesnom riadení, 

 ďalšie dokumenty, ktoré organizácia určila ako potrebné. 

6.2 Etický kódex energetického manažmentu 

Etický kódex energetického manažmentu definuje hlavné zásady prípravy a realizácie 

energeticky úsporných opatrení a tvorby scenárov, ktoré sú dodržiavané pre úspešnú 

realizáciu navrhovaných opatrení. Návrhy v oblasti energetickej efektívnosti prezentované 

energetickým manažmentom smerom k jeho najbližšiemu okoliu predstavujú maximalizáciu 

dosahovaných úspor energie a súvisiacich nákladov. Pre zvýšenie transparentnosti 

prijímaných opatrení je kľúčové, aby sa na navrhovaných riešeniach podieľali nielen odborné 

firmy spolupracujúce s energetickým manažmentom, ale aby došlo i k prijatiu a podpísaniu 

kódexu  a zároveň, aby sa dodržiavali princípy tohto kódexu. Kľúčovým faktorom úspechu je 

to, aby odborné skupiny sústredené a spolupracujúce s energetickým manažmentom PSK  

pochopili, že môžu ťažiť z dodržiavania základných pravidiel poskytovania energetických 

služieb, ktoré smerujú k zvyšovaniu vzájomnej dôvery a teda i k dlhodobej spolupráci 

v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti v zariadeniach pod správou  PSK. 

 

Prijatie etického kódexu predstavuje dobrovoľný záväzok neobsahujúci ďalšie kontrolné 

mechanizmy. Z tohto hľadiska je dôležité princípy kódexu šíriť v kontraktoch a zadaniach 

nielen v rámci energetického manažmentu  PSK, ale aj  smerom navonok voči všetkým 

zainteresovaným stranám, ktoré spolupracujú s partnermi, ktorí etický kódex podpísali. 

Cieľom je dosiahnuť také modelové princípy riešenia energetickej efektívnosti, ktoré sú 

uplatniteľné nielen v rámci územia PSK, ale i v rámci súkromného i verejného sektora. 

Vypracovanie a prijatie etického kódexu je novým trendom v oblasti hospodárenia 

s energiami, pričom táto filozofia je v súčasnosti ešte len vo svojich začiatkoch. Etický kódex 

vytvára priestor pre súčinnosť medzi jednotlivými energetickými manažmentmi a vládnymi 

organizáciami s cieľom budovania klientskych metód energetickej efektívnosti a spôsobu 

tvorby príležitostí pri budovaní energeticky efektívnych riešení. Dobre vytvorený etický 

kódex s vhodnou štruktúrou predstavuje súbor minimálnych požiadaviek pre zúčastnené 

strany, ktoré hľadajú alternatívne riešenia financovania, zabezpečovania, dozoru a realizácie 

energeticky úsporných opatrení. Špecifickou líniou pre navrhované riešenia v príslušnom 

segmente trhu sa javí budovanie spoľahlivého systému certifikovaných odborných skupín 

zabezpečujúcich transparentnosť a porovnateľnosť výkonov a riešení. Etický kódex 

energetického manažmentu by sa mal opierať o zásady smerujúce k realizácii energeticky 

efektívnych riešení. Tieto zásady majú za cieľ zaistiť vysokú kvalitu a transparentnosť 

vykonanej realizácie, pričom hlavným činiteľom ovplyvňujúcim proces rozhodovania je 
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prijateľná úspora, ktorá znamená nielen úsporu energie a financií, ale i úsporu času 

a dlhodobú udržateľnosť.  Zásady smerujúce k realizácií energeticky efektívnych riešení sú 

nasledovné: 

1. Energetický manažment tvorí scenáre a prijíma rozhodnutia tak, aby dosahoval 

ekonomicky efektívne úspory v oblasti hospodárenia s energiami. 

 

2. Energetický manažment buduje zámery v oblasti energetickej efektívnosti tak, 

aby jednoznačne stanovil riziká dosahovaných úspor, aby predvídal tieto úspory 

a navrhoval spôsoby ich eliminácie. 

 

3. Energetický manažment budovaním vlastných referenčných úrovní vie jednoznačne 

garantovať dosahované úspory,  tie  dokáže dokladovať meraniami a verifikáciou.  

 

4. Energetický manažment dlhodobo podporuje využívanie energeticky efektívnych 

riešení a stratégií.  

 

5. Vzťahy medzi partnermi energetického manažmentu a koncovými riešeniami sú 

dlhodobé, poctivé a transparentné.  

 

6. Všetky  kroky v priebehu realizácie energeticky efektívnych projektov sú vykonávané 

v súlade so zákonom a všeobecnými etickými princípmi v oblasti podnikania. 

 

7. Energetický manažment so svojimi partnermi vytvára maximálne vhodné podmienky 

pre zabezpečenie financovania energeticky efektívnych projektov. 

 

8. Energetický manažment počas realizácie energeticky efektívnych projektov zabezpečí 

zo svojich radov kvalifikovaných pracovníkov v prospech realizácie projektu. 

 

9. Energetický manažment sa vo svojich rozhodnutiach zameriava vždy na vysokú 

kvalitu a starostlivosť vo všetkých fázach realizácie a podpory projektu. 

 

10. Energetický manažment a jeho partneri vytvárajú maximálny priestor pre vzájomné 

vzdelávanie a transfer know-how s cieľom budovať dobré meno odborných tímov 

v oblasti efektívneho nakladania s energiami. 

Energetický manažment je vždy pri výkone svojej činnosti povinný dodržiavať všetky 

ustanovenia Etického energetického kódexu, postupovať pri výkone svojej činnosti 

s odbornou starostlivosťou a počínať si tak, aby jeho konanie bolo v súlade so zásadami 

poctivého pracovného styku a dobrými mravmi. Etický energetický kódex teda predstavuje 

hlavné princípy, ktoré by mal energetický manažment PSK dodržiavať, ak chce docieliť 

kvalitné a úspešné riadenie hospodárenia s energiami. Etický energetický kódex je zároveň 

indikátorom kvalitatívnych požiadaviek pre nových investorov, ktorí uvažujú o vstupe 

do prostredia sledovanej samosprávy. 
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7 Energetická politika  
 

Súčasťou energetickej politiky  PSK sú  postupy a činnosti, ktoré koordinuje energetické 

riadenie, ktoré  smerom navonok prezentuje spôsob myslenia riadiacich zložiek vo vzťahu 

k verejnosti. PSK ako zriaďovateľ odborných zariadení v oblasti školstva, sociálnych služieb, 

dopravy a kultúry sa snaží ako správny hospodár znižovať prevádzkové náklady za ceny 

energií v budovách týchto zariadení a identifikovať maximálnu energetickú úsporu. Ročná 

spotreba energií predstavuje významné prevádzkové náklady a úspora každého ich percenta je 

dôležitá. Pre zaistenie trvalých efektov pri zvyšovaní energetickej účinnosti  PSK je vhodné 

implementovať a prevádzkovať systém riadenia, ktorý sa opiera o normu ISO 50001:2011. 

Energetická politika je chápaná ako záväzok zavedenia, udržiavania a neustáleho zlepšovania 

energetického manažmentu a hospodárneho nakladania s významnými zdrojmi energie 

v zariadeniach pod správou PSK. 

 

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je potrebné v podmienkach riadenia energií v zariadeniach 

spadajúcich pod správu PSK definovať postupy a činnosti pre dosahovanie a sústavné 

zlepšovanie ich hospodárenia s energiou, vrátane postupov a vykonávaných činností ich 

energetického manažmentu. Podstatným prvkom v procese zvyšovania úrovne je nutnosť 

vytvárania kompetencií na príslušnej úrovni riadenia. V rámci riadenia musí vrcholový 

manažment PSK preukázať svoj záväzok podporovať energetický manažment  a systematicky 

zlepšovať funkcionalitu prostredníctvom energetickej politiky, t.j.  jej zavedením na všetkých 

úrovniach riadenia. Vytvorenie energetického manažmentu v špecifických podmienkach PSK 

v súčinnosti s vrcholovým manažmentom predstavuje základ dlhodobej stratégie udržiavania 

a skvalitnenia energetickej politiky v zariadeniach spadajúcich pod správu PSK. Manažment 

samosprávy nemôže komunikovať len na úrovni vlastných odborníkov, ale musí rozvíjať 

i partnerstvá a vzťahy s odborníkmi zvonku (univerzity, oblasť vedy a výskumu, súkromný 

sektor, a podobne). Túto spoluprácu by mal ukotviť v záväzku, ktorý bude mať pevný systém, 

bude predstavovať morálne a technické zázemie, ktoré bude napomáhať k zvyšovaniu 

energetickej efektívnosti regiónu. Takýmto dokumentom by mal byť etický kódex 

energetického manažmentu, ktorý je popísaný v predošlej podkapitole. Tento dokument 

vytvára hlavnú strategickú líniu efektívneho hospodárenia s energiami.    

 

Pre plynulosť a koncepčnosť činností energetického manažmentu je potrebné zabezpečiť 

okrem strategických a riadiacich dokumentov dostatok zdrojov, ktoré sú vynakladané 

na udržiavanie a zlepšovanie energetického manažmentu. Takto zabezpečená činnosť tvorí 

vhodné podmienky pre kvalitné hospodárenie s energiou, pričom je nutné mať na zreteli, 

že zdroje sú chápané i v kontexte ľudských zdrojov. Ľudské zdroje majú osobitné zručnosti 

a príslušnú znalosť technológií, vrátane kompetencií pri správe a monitoringu významných 

zdrojov energie s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti. Správne implementovaný 

energetický manažment musí mať vytvorené podmienky pre plynulú komunikáciu súvisiacu 

s vnútorným prostredím verenej správy. Vhodne implementovaný energetický manažment 

predstavuje záruku adekvátne stanovených  energetických zámerov a cieľov i optimálny 
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spôsob hospodárenia s energiou v špecifických podmienkach PSK, ktoré vychádzajú z prijatej 

energetickej politiky.  Účelom a poslaním tejto politiky je: 

 

 zaistenie energetickej bezpečnosti zariadení pod správou PSK, 

 účinné hospodárenie s energiami pomocou optimalizácie procesov na vymedzených 

objektoch s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti, 

 monitorovanie spotrieb energií a ich znižovanie, 

 implementácia nízkouhlíkových energetických zdrojov, vrátane podpory nasadzovania 

obnoviteľných zdrojov energie v zariadeniach pod správou PSK, 

 ochrana životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi činností súvisiacich 

s výrobou, distribúciou a prenosom energií a palív, 

 zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej efektívnosti v oblasti 

nakladania s energiami, 

 dodržiavanie príslušných legislatívnych požiadaviek, 

 stanovovanie čiastkových cieľov, úloh a akčných plánov pre oblasť hospodárneho 

nakladania s energiami. 

 

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti 

Politika zlepšovania energetickej hospodárnosti zaväzuje k plneniu záväzku dlhodobého 

zvyšovania energetickej efektívnosti. Zároveň zaväzuje samosprávu k dlhodobému 

znižovaniu energetickej náročnosti pri správe vlastného majetku. Manažment bude povinný 

prijímať opatrenia zamerané na neustále zlepšovanie energetickej hospodárnosti, 

monitorovanie, meranie výsledkov a tvorbu plánov na efektívnejšie využívanie energie.  

 

Hranice systému 

Manažérsky systém hospodárenia s energiou bude pokrývať spotreby a výroby všetkých 

významných zdrojov energií vo všetkých areáloch a objektoch v majetku PSK. Do systému 

nebude zahrnutá prevádzka motorových vozidiel. 

  

Hlavný cieľ 

Hlavným cieľom implementácie je plné využitie potenciálu úspor, ktorého výška je 

odhadovaná na 10 % zo súčasnej celkovej spotreby.  

 

Zdroje 

Pre implementáciu príležitostí k úspore energie budú poskytované dostatočné ľudské 

i finančné zdroje. Systém manažérstva a hospodárenie s energiou sa týka spotreby energií 

vo všetkých objektoch v majetku  PSK. 

 

Ľudské zdroje 

Pre implementáciu systému manažmentu a jeho činností bude  PSK poskytovať dostatočné 

ľudské zdroje a stanoví optimálny model budovania energetického manažmentu v rozsahu 

spravovaného majetku v jednotlivých organizáciách kraja. Zabezpečí úplnú súčinnosť medzi 

energetickými manažérmi, správcami objektov a obsluhou technických zariadení 
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v zariadeniach pod správou  PSK. Títo pracovníci budú priebežne školení tak, aby napomáhali 

procesu efektívneho nakladania s energiami v súčinnosti s energetickým manažmentom. 

V maximálnej možnej miere sa využijú skúsenosti a znalosti externého podnikateľského 

prostredia, ktoré sa ukazujú ako najvhodnejší a najefektívnejší spôsob riadenia energetiky 

aj vo verejnom sektore. 

 

Finančné zdroje 

Pre implementáciu energeticky úsporných opatrení  PSK zaistí potrebné finančné zdroje, a to 

na základe vhodného modelu energetického manažmentu. Akčný plán bude zohľadňovať 

výšku investičných nákladov, výšku energetických úspor v technických a finančných 

jednotkách, zníženie emisií oxidu uhličitého, využitie obnoviteľných zdrojov energie 

a finančnú návratnosť prijímaných opatrení. Pri financovaní sa budú využívať vlastné 

finančné zdroje kraja, dotačné tituly Slovenskej republiky a EÚ, ako aj  metódy financovania 

realizované z dosiahnutých úspor a zo súkromných zdrojov. 

 

Informačný systém 

Jedným z nástrojov na dosiahnutie energetických úspor bude efektívne fungujúci zdieľaný 

elektronický informačný systém správy energií, s ktorým budú prostredníctvom vzdialeného 

prístupu pracovať poverení pracovníci na základe klientskych právomocí. Systém bude 

obsahovať všetky potrebné energetické dáta a informácie o hospodárení s energiami a bude 

trvalo a dlhodobo udržiavaný, spravovaný, zdokonaľovaný a bezpečne archivovaný. Systém 

bude obsahovať údaje z meraní, správy hodnotenia audítorov ako aj históriu budovania 

referenčnej úrovne. Manažérske výstupy z informačného systému budú selektívne prístupné 

všetkým osobám zodpovedným za hospodárenie s energiami a kompetentným manažérom 

zariadení v správe  PSK. 

 

Zodpovednosť 

Za osobu zodpovednú za prípravu, realizáciu a kontrolu energetickej politiky a súčinnosť 

jednotlivých organizácií bude určený koordinátor energetického manažmentu.  Energetický 

manažment bude pracovať nad všetkými útvarmi Úradu PSK a nad všetkými zriadenými 

organizáciami kraja. 

 

Vonkajšia a vnútorná komunikácia 

Pre presadzovanie a udržiavanie funkčného systému manažmentu bude zavádzaný účinný 

systém vnútornej komunikácie a súčasne sa bude rozvíjať systém vonkajšej komunikácie 

s cieľom oboznamovať laickú i odbornú verejnosť s výsledkami implementácie systému 

manažérstva hospodárenia s energiou. 

 

Legislatíva 

Energetický manažment bude trvalo sledovať a dodržiavať legislatívne požiadavky týkajúce 

sa riadneho hospodárenia s energiami, vrátane požiadaviek EÚ. Na území kraja vyvinie 

vlastnú iniciatívu na úrovni podzákonných právnych predpisov smerujúcich k energetickým 

úsporám. Vrcholový manažment v súčinnosti s energetickým manažmentom bude 
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aktualizovať územnú energetickú koncepciu s nadväznosťou na energetickú koncepciu 

Slovenskej republiky. 

 

Rekonštrukcia a nová výstavba 

Pri výstavbe a rekonštrukcii budov bude  PSK dodržiavať všetky požiadavky na moderné, 

energeticky úsporné budovy, a to aj z hľadiska ich prevádzky. V oblasti výstavby bude 

vrcholový manažment podporovať také stavebné materiály, ktoré sú energeticky efektívne 

z hľadiska prevádzky, ako i z hľadiska ich životného cyklu. Tieto požiadavky bude vrcholový 

manažment PSK presadzovať vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavieb, medzi ktoré 

patrí architektonický návrh, správa auditu, projekčná príprava, súťaž na výber zhotoviteľa, 

realizácia výstavby, kontrola, vrátane vypracovania metodiky energeticky efektívneho 

prevádzkovania odovzdanej budovy. 

 

Aktualizácia, preskúmavanie a certifikácia 

Dosahovanie cieľov energetickej politiky a vykonávanie činností na základe procesného 

riadenia bude  manažment  PSK opakovane preskúmavať a aktualizovať tímom audítorov. 

O preskúmaní budú vypracované správy pre vrcholový manažment, na základe ktorých budú 

vypracované nové zámery, odporúčania alebo návrhy riešení. Certifikácia systému 

akreditovanou spoločnosťou predstavuje strednodobý cieľ  PSK. 

 

Kľúčovými princípmi energetickej politiky sú: 

 Princíp kontinuálneho riadenia energetických zdrojov založeného na myšlienke 

vyváženého energetického mixu podporujúceho trvalo udržateľný rozvoj. Trvalo 

udržateľný rozvoj je chápaný ako uspokojovanie energetických potrieb pre súčasnú 

i budúcu generáciu pri zachovaní funkcií ekosystémov  Prešovského kraja.  

 Zabezpečiť nezávislosť zdrojov od neregionálnych zdrojov energie s podporou 

maximálneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú vhodné 

pre podmienky Prešovského kraja.  

 Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť dodávok všetkých druhov energií pre zariadenia 

pod správou  PSK či už sú tieto energetické zdroje a ich systémy centralizované alebo 

decentralizované. Túto bezpečnosť je nutné zabezpečovať v súčinnosti  

s požiadavkami kladenými na kvalitu životného prostredia. 

 Zabezpečiť plnú integráciu s princípmi energetickej politiky EÚ a energetickej 

politiky Slovenskej republiky. 

 Vytvoriť podmienky na zavádzanie mechanizmov podporujúcich 

konkurencieschopnosť, administráciu a riadenie na regionálnom trhu s energiou, 

vrátane skvalitňovania podmienok v oblastiach, kde existencia hospodárskej súťaže  

energetických služieb je výrazne znížená.  

 Autonómnosť plnenia úloh v súlade s kompetenciami a zodpovednosťou PSK  

pri riešení problémov, ktoré sú spoločné pre spolupracujúce regióny. Budovanie 

domácich i zahraničných odborných partnerstiev  vrátane združovania odborníkov 

z oblasti nakladania s energiami s cieľom budovať také riešenia, ktoré prinesú 
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znižovanie energetickej náročnosti a prispejú k energeticky efektívnemu nakladaniu 

s energiami a palivami v Prešovskom kraji. 

 Šíriť myšlienku zvyšovania energetickej efektívnosti vo verejnom sektore 

na regionálnej  a miestnej úrovni pomocou vhodných riešení, ktoré sú vykonávané 

v zariadeniach v správe  PSK. 

 Dôsledne uplatňovať pravidlá meraní a regulácie vykonávané treťou stranou ako 

základný nastroj pre demonopolizáciu a liberalizáciu prevádzkovaných energetických 

sietí v zariadeniach pod správou  PSK. 

 Vytvárať podmienky pre dodávateľov energetických služieb, ktorí zabezpečujú  nákup 

energií na trhu s energiami v závislosti od charakteru a spôsobu prevádzkovania 

energetických zariadení v správe  PSK. 

 

Dlhodobá línia energetickej politiky PSK z hľadiska trendov do roku 2030 bude aktívne 

podporovať a budovať nasledovné oblasti:  

 poskytovanie súčinnosti a podpory pri budovaní regionálnych zdrojov palív a energie,  

 budovanie politiky energetických zásob a generovanie priestoru pre budovanie 

regionálnych energetických zdrojov v závislosti od ich veľkosti a typu, 

 napomáhanie v budovaní prenosovej sústavy vrátane cezhraničného spojenia,  

 efektívne hospodárenie s vlastnými energetickými zdrojmi, využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, ochrana životného prostredia, reštrukturalizácia a transformácia 

riadiacich štruktúr vlastných samospráv do energeticky efektívneho sektora,  

 podpora vedeckej činnosti, výskumu, vývoja a inovácií v oblasti zvyšovania 

energetickej efektívnosti, aktívne budovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti 

nakladania s energiami  a zvyšovania energetickej efektívnosti.  

 

Smerovanie energetickej politiky v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti a zvyšovania 

úspor energie bude zamerané na: 

 nákup energeticky efektívnych zariadení, 

 zavedenie hodnotiacich kritérií energetickej efektívnosti do procesu nákupu zariadení, 

ich servisu, opráv, využitia a likvidácie,  

 zvyšovanie energetickej efektívnosti nakupovaných energií v súčinnosti 

so spotrebičmi ich rozvodmi a reguláciou, 

 zníženie energetickej náročnosti v hlavných procesoch,  

 zníženie energetických strát pri prenose a distribúcii, 

 budovanie systému dopytu po energiách s cieľom zvýšiť jeho účinnosť 

a optimalizovať konečné využitie energie, 

 zavádzanie diaľkovej správy, monitoringu a regulácie.  

 

Smerovanie energetickej politiky z hľadiska životného prostredia je zamerané na: 

 prevádzkovanie zariadení, nakupovanie a prevádzkovanie  v súlade s legislatívou 

ochrany životného prostredia, 
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 zmenu štruktúry  využívania významných zdrojov energií tak, aby bolo možné 

nasadzovať obnoviteľné zdroje energie,  

 využívanie takých energetických zariadení, riešení, postupov a know-how, ktoré sú 

prijateľné pre životné prostredie a znižujú produkciu uhlíkovej stopy,  

 budovanie takých energetických riešení, ktoré dlhodobo budú znižovať potrebu 

fosílnych palív,  

 budovať proces nakupovania zameraného na zelené verejné obstarávanie. 
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8 Ciele energetickej politiky na roky 2014 – 2020 
 

Pre dosiahnutie stanovených cieľov energetickej politiky je nutné sa zaoberať strategickým 

plánovaním. Strategický energetický plán na dosiahnutie cieľov energetickej politiky PSK 

v blízkom i dlhodobom horizonte predstavuje proces neustáleho hodnotenia energetickej 

politiky  PSK a požiadaviek vrcholového manažmentu na udržanie konkurencieschopnosti 

v regióne. Ciele energetickej politiky vychádzajú zo vstupov zainteresovaných strán 

ovplyvňujúcich energetickú politiku regiónu a prezentujú smerovanie v oblasti strategického 

plánovania. Strategický energetický plán by mal zohľadňovať spôsob hospodárenia 

s energiami i ekologické hľadisko územného pôsobenia  PSK. Z hľadiska rozsahu, môžu byť 

strategické plány energetickej politiky krátke dokumenty používané pre kvalifikované 

rozhodnutia v regióne, zároveň predstavujú podrobných sprievodcov pre plnenie cieľov 

energetickej politiky. Majú v sebe zahrnuté implementačné plány, spôsoby merania 

a overovania postupov a požiadaviek pre proces ich celkového hodnotenia v stanovenom čase. 

Výhodou strategického plánovania s ohľadom na prijatú energetickú politiku a stanovené 

ciele je úspora nákladov a vyšší komfort PSK vyplývajúci z politiky zvyšovania energetickej 

efektívnosti, ako aj budovanie funkčnej infraštruktúry z pohľadu dlhodobého rozvoja regiónu. 

Vo svojej podstate predstavuje hľadanie takých nástrojov, ktoré výrazne znížia vplyv 

dôsledkov zmeny klímy na kvalitu života v regióne. Strategické plánovanie zvyčajne začína 

ako reakcia zvyšujúcich sa cien a budovania potenciálu pre veľké investície do infraštruktúry 

vývoja, alebo ako politická zmena. Preto strategické plánovanie, ktoré definuje ciele 

energetickej politiky môže začať kedykoľvek. Niekedy je strategické plánovanie reakciou 

na prírodnú katastrofu, ktorá umožňuje rozsiahle zásahy v určitej oblasti regiónu. Zriedkavým 

prípadom sú ciele zamerané na činnosti vykonávané pred prírodnou katastrofou. 

V skutočnosti sa jedná o ciele zamerané na vypracovanie scenárov zabezpečujúcich efektívne 

zásobovanie energiou na konkrétnom území a jej efektívne využívanie v nových 

podmienkach, ktoré vzniknú po prírodnej katastrofe. Strategický energetický plán pomáha 

budovať dátovú základňu slúžiacu na rozhodovanie o oprave infraštruktúry a jej nahradenie 

novou, ktorá má zvýšiť efektívnosť v nakladaní s energiou. Ciele energetickej politiky tak 

smerujú k budovaniu finančných a technických zdrojov, vrátane poverenia ich správcov 

za účelom revitalizácie regiónu v krátkodobom i dlhodobom horizonte.  

 

Počiatočné plánovanie energetickej stratégie môže trvať niekoľko mesiacov až jeden rok, 

v závislosti od energetickej politiky a kvality jej cieľov. Prínosom je zosúladenie regionálnej 

politiky s politikami a programami doma i v zahraničí a odstránenie duplicity a cieľov, ktoré 

sú v konflikte s energetickou politikou a zámermi vrcholového manažmentu. Takto 

vybudované ciele energetickej politiky predstavujú nástroj optimalizácie verejných investícií 

do energetických programov a zvyšujú pravdepodobnosť úspechu i koordinácie. Strategické 

plánovanie pre hospodárenie s energiami sa bližšie nezaoberá sektorom dopravy, túto 

problematiku sa odporúča dopracovať energetickému manažmentu, nakoľko plánovanie 

dopravy má zásadný význam pre optimalizáciu energetickej náročnosti. Jej využitie by malo 

byť súčasťou energetickej politiky s prenesením činností na úroveň cieľov energetickej 

politiky. 
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Schéma č. 12: Strategické plánovanie cieľov energetickej politiky 

Krok 1. Identifikovať a zvolať zainteresované strany 

Dôležitým krokom k úspešnému energetickému plánovaniu cieľov energetickej politiky je 

zvolanie zúčastnených strán, ktoré sa významne zaoberajú energetickou efektívnosťou 

v regióne. Jedná sa o každého, kto vytvára, riadi, predáva, distribuuje alebo využíva 

identifikované významné zdroje. Zapojenie dodávateľov energií do procesu plánovania 

činností napĺňajúcich ciele energetickej politiky je dôležité, nakoľko majú najlepšie znalosti 

o spôsobe zásobovania zariadení pod správou  PSK energiou, vrátane jedinečných znalostí 

o príležitostiach a obmedzeniach energetického systému v regióne. Spolupráca s odbornými 

agentúrami umožňuje pochopiť kritické miesta procesov. Lokálni prevádzkovatelia 

energetických zdrojov majú často obmedzenia, ktoré je potrebné zohľadniť pre udržanie a rast 

hospodárskeho rozvoja pri plnení cieľov energetickej politiky, ktorá vychádza 

zo strategického energetického plánu. Neziskové organizácie a lokálne mimovládne 

organizácie zaoberajúce sa hospodárením s energiami dokážu poskytnúť pohľad na záujmy 

rezidentných skupín. Experti z regiónu predstavujú významnú zložku obyvateľstva, ktorá sa 

dokáže orientovať v problematike hospodárenia s energiami na základe indikátorov, ktoré sú 

im vlastné a predstavujú významné know-how v tejto oblasti. Pri definovaní cieľov politiky, 

ako i samotnej politiky je nutné mať na pamäti, že organizácie budú presadzovať svoje názory 

viac ako jednotlivci. Vstupy a reakcie od expertov môžu byť veľmi užitočné pri identifikácii 
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potenciálnych problémov. Pri identifikácii zainteresovaných strán, ktoré majú vyvážené 

zastúpenie je rozhodujúce, aby extrémne a umiernené názory boli zastúpené vyváženým 

spôsobom, aby sa dosiahol kvalitatívne hodnotný výsledok. 

Krok 2. Stanoviť vedúci tím 

Pravdepodobne bude prítomných veľa zainteresovaných strán s cennými názormi. Z tohto 

dôvodu bude nutné zvoliť vedúci tím, ktorý má právomoc rozhodovať a podporovať projekt 

v priebehu celého procesu. Ak sú k dispozícii finančné prostriedky, je vhodné si zazmluvniť 

na plný alebo čiastočný úväzok koordinátora, ktorý bude udržiavať proces budovania 

energetickej politiky, jej cieľov a strategického plánovania. Ak nie sú finančné zdroje 

k dispozícii, môže niekoľko aktívnych dobrovoľníkov vyplniť túto pozíciu, avšak jeden 

by mal byť jasne poverený vedením. 

Krok 3. Prijať energetickú víziu 

V tomto kroku je nutné stanoviť celkové ciele, ktoré sa stanú súčasťou energetickej politiky. 

Identifikácia hlavných priorít jednotlivými účastníkmi pomôže vytvoriť víziu, vrátane 

špecifických požiadaviek pre programy, ktoré ju majú naplniť. Energetická účinnosť 

a obnoviteľné zdroje energie môžu splniť niekoľko cieľov, je teda dôvod, prečo prijať 

niekoľko prierezových cieľov. Tieto ciele ako súčasť energetickej politiky vytvoria základnú 

bázu pre programy, ktoré podporia implementáciu riešení napomáhajúcich zvyšovaniu 

energetickej efektívnosti. Je dôležité, aby zúčastnené strany definovali rozsah plnenia 

stanovených cieľov energetickej politiky. Dobre navrhnuté postupy riešení sú krátke a majú 

rozsiahly popis, ktorý nerieši detaily. 

 

Krok 4. Prijať energetickú politiku 

Zúčastnené strany vytvoria základnú líniu energetickej politiky a jej smerovania. To zahŕňa 

všetky relevantné oblasti a slúži ako východiskový bod pre všetky analýzy, rovnako 

ako určuje najvýznamnejšie zdroje energie a potenciál pre energetické ciele. Pochopenie 

spotreby energie na úrovni  PSK pomáha objasniť, ktoré programy a projekty zodpovedajú 

potrebám samosprávy. Základom prijatia politiky je kritický postoj jednotlivých strán 

s cieľom stanoviť konštruktívne smerovanie do nasledujúcich období. Energetická politika 

tvorí východiskový stav pre rozvojové programy v oblasti hospodárenia s energiami a určuje 

smerovanie investícii v tejto oblasti. Výsledný dokument môže mať formu výročnej správy 

so stanovením priorít pre jednotlivé sektory služieb v pôsobnosti PSK. Podrobnejšie 

a detailnejšie návrhy a dopady na energetickú efektívnosť budú rozpracované v jednotlivých 

programoch. Je dôležité, aby počas tohto procesu metodika posudzovania základnej línie bola 

jasne definovaná tak, aby v budúcnosti bolo možné merať a overiť účinnosť vykonávania 

politiky.  

 

Krok 5. Vypracovať základné ciele 

Tento krok definuje udalosti alebo sekvencie udalostí, ktoré prinesú prehľady najlepších 

nápadov, ktoré budú zaradené do cieľov politiky kvality, a voči ktorým bude vypracovaný 

strategický plán. Príkladom je napr. vývoj systémov a zariadení pre inštaláciu efektívnych 

vykurovacích jednotiek na báze biomasy a podobne. Ak sú prijaté základné ciele, potom je 
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možné sa sústrediť na riziká, ktoré z prijatých krokov vyplývajú. Napríklad, ako sa zvýši 

energetická účinnosť a aký je potrebný podiel energie z obnoviteľných zdrojov? Koľko 

investícii treba z verejných prostriedkov a koľko bude treba zo súkromného sektora? 

Zodpovedanie týchto otázok poskytuje väčší prehľad o tom, čo samospráva potrebuje. 

V tomto bode nie je potrebný brainstorming, ale myšlienky by mali byť voľne prezentované 

s maximálnou kreativitou a použiteľnosťou pre zvolenú oblasť. V závere je potrebné ciele 

zoradiť podľa očakávaného prínosu. 

 

Krok 6. Ciele zosúladiť s programami a stratégiou 

Navrhnuté programy alebo projektové nápady treba vyhodnotiť. K pochopeniu nákladov 

vrátane spôsobu dosahovania efektívnosti treba zadefinovať spôsob ich hodnotenia. Táto časť 

procesu si vyžaduje silného vodcu, ktorý zabezpečí, aby všetky informácie o navrhovaných 

programoch boli k dispozícii, aby bola používaná rovnaká metóda hodnotenia pre každý 

program. Výsledky návrhov majú mať všetky aspekty, ktoré boli stanovené 

v predchádzajúcich krokoch. Programy, ktoré vzniknú na základe cieľov energetickej politiky 

predstavujú záruku dodržania a realizovateľnosti stanovených cieľov v závislosti 

od energetickej politiky. 

 

Krok 7. Definovať zdroje financovania 

V tomto kroku je potrebné stanoviť finančné zdroje, ktoré budú potrebné na realizáciu 

a zároveň hľadať podporné nástroje pre tento proces. Z hľadiska realizácie je nutné definovať 

programy, ktoré majú podporu okamžitého financovania a následne kategorizovať tie, 

pre ktoré na základe priorít je nutné finančné zdroje zabezpečiť. V tomto kroku sa 

významným prvkom stávajú partnerstvá (ktoré poskytujú svoje vlastné financovanie) 

a v prospech PSK sa stávajú prioritou. Niektoré navrhnuté programy môžu po počiatočnej 

investícii prejsť do skupiny dofinancovania na základe správy energetických zdrojov. Ak sú 

identifikované mechanizmy financovania, potom môžu byť rozpracované programy 

implementácie s časovým harmonogramom. 

 

Krok 8. Strategický plán plnenia cieľov energetickej politiky 

Strategický energetický plán plnenia cieľov energetickej politiky je dokument, ktorý 

sumarizuje postup, konsoliduje zhromaždené informácie a je verejne dostupný. Predstavuje 

dokument s pokynmi pre rozhodovacie procesy pri budovaní energetickej politiky regiónu. 

Tento dokument poskytuje prehľad o získaných informáciách pre súčasný a budúci vývoj 

programov. Strategické plnenie cieľov energetickej politiky by malo obsahovať harmonogram 

pre podávanie správ o pokroku a preskúmaní celkového programu, ktorý je podkladom 

pre krok nasledujúci. Toto je najnáročnejšia časť a je previazaná s ďalším krokom. Ak je 

strategický plán plnenia cieľov energetickej politiky prijatý, potom je nutné zadať 

kompetentným osobám povinnosti súvisiace s informovaním a podpornými činnosťami 

na všetkých úrovniach pod správou PSK. 
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Krok 9. Stanoviť podmienky hodnotenia a kontroly 

Tento krok má za úlohu doladiť a zabezpečiť trvalé plnenie vytýčených cieľov 

a prostredníctvom rokovaní definovať čas pre podrobnú analýzu vrátane hodnotenia stavu 

za uplynulé obdobie. Musí zabezpečiť sledovanie súčasných a nových aktivít s cieľom 

informovať vrcholový manažment o pokroku v smerovaní hospodárenia s energiou. Z dôvodu 

plnenia plánov a strategických energetických zámerov je nutné vybudovať energetický 

manažment, ktorý bude poskytovať pravidelné správy o pokroku smerom k širokej verejnosti. 

 

Priority a ciele územnej energetickej politiky by mali prispieť k splneniu cieľov stanovených 

energetickou politikou. K naplneniu týchto cieľov v PSK bude potrebné znížiť závislosť kraja 

na dovoze energií, znížiť energetickú náročnosť, zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov 

energie na celkovej spotrebe energií a zvýšiť bezpečnosť zásobovania energiami v kraji. 

Jedná sa o centrálne zásobovanie, decentralizované zásobovanie a autonómne zásobovanie 

energiami v kraji. Za účelom naplnenia energetickej politiky sú navrhované nasledovné 

základné ciele energetickej politiky: 

1. Minimalizovať používanie fosílnych palív cez využívanie obnoviteľných zdrojov 

na výrobu energie v maximálnej možnej miere. 

 

2. Minimalizovať emisie skleníkových plynov cez využívanie obnoviteľných zdrojov 

vrátane merania a regulácie pri výrobe a distribúcii elektrickej energie a tepla. 

 

3. Minimalizovať ekologické zaťažovanie budúcich generácií cez maximálne využívanie 

bezodpadových technológií pri výrobe energií, čo predstavuje vo zvýšenej miere 

využitie obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov je 

cieľom maximalizovať energetickú efektívnosť, ako aj znižovať produkciu 

nerecyklovateľných odpadov. 

 

4. Likvidovať odpady s cieľom energetického zhodnocovania s využitím najmodernejšej 

techniky pri zohľadnení všetkých aspektov životného prostredia. 

 

5. V zariadeniach, v ktorých je realizovaný rozvod centrálneho zásobovania teplom, je 

potrebné akceptovať individuálne zdroje iba po odbornom prehodnotení energetickým 

manažmentom. 

 

6. Intenzívnymi a koncepčnými prístupmi znižovať energetickú náročnosť pri získavaní 

energie z centrálnych zásobníkov tepla.  

 

7. Zaviesť centrálny systém sledovania vývoja spotreby energie v jednotlivých 

zariadeniach, aby bolo možné v stanovenom období porovnať výsledky s referenčnou 

úrovňou. 
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8. Vybudovať energetický manažment a zapájať ho do osvetovej činnosti poskytovaním 

poradenskej služby obyvateľstvu i individuálnym stavebníkom v oblasti energetickej 

efektívnosti budov, ako aj iných energiu spotrebovávajúcich zariadení v kraji. 

 

9. Analyzovať možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

 

10. Vytvárať podmienky pre zelené pracovné miesta v oblasti využitia obnoviteľných 

zdrojov energie. 

 

11. Vybudovať fungujúci systém energetického manažérstva, ktorý podá raz ročne správu 

o nakladaní s energiami v zariadeniach pod správou  PSK. 

 

12. Vypracovať stratégiu opatrení a scenárov zvyšovania energetickej efektívnosti 

pre nasledujúci kalendárny rok. 

 

13. Každoročne prezentovať výsledky úspor energie, množstvo zníženia CO2 a podiel 

obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energií za predchádzajúce obdobie. 

 

14. Zvýšiť energetické úspory o 10 % v zariadeniach pod správou PSK do piatich rokov.  

 

15. Znížiť ceny nakupovaných energií.  

 

16. Inštalovať obnoviteľné zdroje energie. 

 

17. Zlepšovať vzťahy medzi energetickou politikou, oblasťami životného prostredia 

a výskumu. 

 

18. Znižovať tepelné straty v rozvodoch tepla a teplej vody používaním vhodnej izolácie. 

 

19. Informovať a vzdelávať pracovníkov jednotlivých organizácií PSK.  

 

20. Informovať širokú verejnosť o projektoch a výsledkoch v oblasti energetiky 

v zariadeniach PSK a ísť príkladom. 

 

21. Zaviesť a udržiavať kódex energetického manažmentu, ktorý bude zabezpečovať 

transparentnosť a odbornosť jednotlivých aktérov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

91 

 

9 Procesná časť – identifikácia procesov energetického 

manažmentu PSK 
 

Ak  chce  vrcholový manažment zlepšovať výkonnosť v hospodárení s významnými zdrojmi 

energie a zároveň implementovať zásady procesného riadenia, potom musí vybudovať taký 

spôsob riadenia, ktorý bude zameraný na: 

 požiadavky hospodárenia organizácie s energiami, 

 vodcovstvo – vedenie v procese hospodárenia s energiami, 

 zapojenie pracovníkov na všetkých úrovniach, 

 procesný princíp riadenia významných zdrojov energií, 

 systémový prístup k manažérstvu,  

 trvalé zlepšovanie pri nakladaní s energiami, 

 rozhodovanie sa na základe faktov,  

 vzájomne výhodné vzťahy s externým odborným prostredím.  

 

Zameranie sa na hospodárenie organizácie s energiami - budúcnosť každej organizácie je 

bytostne závislá na správaní sa jednotlivých skupín užívateľov energií a maximalizácii miery 

spokojnosti a lojality voči energetickému manažmentu, vrátane vrcholového manažmentu. 

Za užívateľa energií považujeme kohokoľvek, komu napomáhame pri hospodárení 

s energiami a zároveň mu odovzdávame dobré skúsenosti z vlastných aktivít. Každý proces 

riadenia nakladania s energiami pri vykonávaní akejkoľvek zmysluplnej práce je 

ovplyvňovaný interným i externým odborným zázemím. Pre dosiahnutie maximálnej 

spokojnosti a lojality všetkých užívateľov energií pod správou PSK je potrebné systematicky 

preskúmavať požiadavky kladené na významné zdroje energie, ich efektívne a hospodárne 

uspokojovanie, previazané s cieľmi i potrebami voči referenčnej úrovni, systematické meranie 

spotreby, rozvoj a vzdelávanie užívateľov, rozvoj vzťahov medzi internými i externými 

zainteresovanými stranami.  

Vodcovstvo – vedenie v procese hospodárenia s energiami. Manažéri PSK na všetkých 

úrovniach musia viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich pracovníkov, aby všetky skupiny 

zamestnancov efektívne nakladali s energiami v záujme napĺňania vytýčených cieľov 

a zlepšovania poskytovaných služieb. Tento princíp v sebe zahŕňa i etické aspekty nakladania 

s energiami a vyžaduje si príkladný postoj a správanie sa manažérov. Presadenie nových 

nástrojov a odbúravanie zaužívaných zvyklostí si vyžaduje citlivý prístup. Ak sa manažéri 

s týmto princípom stotožnia, je možné očakávať, že zamestnanci si tieto zásady osvoja a budú 

napomáhať pri napĺňaní strategických cieľov v súlade s požiadavkami vrcholového 

manažmentu. Tento princíp umožní v súčinnosti s podriadenými implementovať také 

motivačné nástroje, ktoré odstránia bariéry a nedostatky v komunikácií medzi jednotlivými 

skupinami riadenia v procese hospodárenia s významnými zdrojmi energie. 

Zapojenie pracovníkov na všetkých úrovniach - predstavuje ľudské zdroje a ich využitie. 

Pre zapojenie ľudí musí vedenie PSK vysvetľovať dôležitosť všetkých činností spojených 
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s hospodárnym nakladaním energie u svojich zamestnancov s cieľom dosahovať stanovené 

ciele, viesť zamestnancov k otvorenej diskusii o nedostatkoch a hľadať riešenia, ktoré 

napomáhajú optimálnemu hospodáreniu s energiami pri zvyšovaní energetickej efektívnosti. 

Trvalé vzdelávanie zamestnancov na všetkých úrovniach, odmeňovanie zamestnancov 

za výkony pri znižovaní energetickej náročnosti a motivácia zamestnancov k znižovaniu 

energetickej náročnosti je zárukou neustáleho rozvoja implementovaných opatrení 

v procesoch ovplyvňujúcich nakladanie s energiou a palivami. 

Procesný princíp riadenia významných zdrojov energií - možno ho chápať ako súbor 

jednotlivých činností meniacich spotrebu významných zdrojov energie v regulovaných 

podmienkach. Energetické zdroje dodávané internými alebo externými dodávateľmi sú celé 

v procese spotrebované a majú obvykle podobu kvalitných služieb alebo informácií. Meraním 

energetickej spotreby v stanovených intervaloch na konkrétnych uzloch zisťujeme, ako boli 

naplnené ciele súvisiace s referenčnou úrovňou a či PSK splnil požiadavky na ciele vytýčené 

v energetickej politike. Správne vypracovaný model systému manažérstva energií určuje 

postupnosť, ako aj interakciu procesov súvisiacich s hospodárením s energiami a poukazuje 

na činitele, ktoré napomáhajú neustálemu zlepšovaniu v hospodárení s energiami. 

Systémový prístup k manažérstvu - je chápaný ako súbor na seba nadväzujúcich procesov, 

ktoré majú organizácii priniesť zvýšenie efektívnosti a účinnosti pri dosahovaní cieľov 

súvisiacich s neustálym zlepšovaním  nakladania s energiami. Základom je identifikovanie, 

porozumenie a riadenie vzájomne súvisiacich procesov ako systému, ktorý prispieva 

k efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s energiami u zariadení v pôsobnosti  PSK. K aplikácii 

tohto princípu musí  PSK definovať svoju štruktúru procesov v systéme manažérstva kvality, 

poznať záväznosť týchto procesov a túto prepojenosť deklarovať, vrátane popisu jednotlivých 

procesov.   

Trvalé zlepšovanie pri nakladaní s energiami - predstavuje neustále zlepšovanie 

výkonnosti a malo by byť chápané ako základný cieľ. Pre zabezpečenie tohto princípu je 

potrebné, aby bolo sústavne rozvíjané prostredie pre neustále zlepšovanie a akceptáciu 

návrhov pri nakladaní s energiami u všetkých zamestnancov PSK. Výsledkom by malo byť 

nielen zlepšenie výkonnosti procesov a systému energetického manažérstva, ale aj zvýšená 

schopnosť pružnej reakcie na požiadavky zamestnancov pri efektívnom nakladaní 

s energiami. 

Rozhodovanie sa na základe faktov - predstavuje kľúčovú podmienku pre objektívne 

rozhodovanie. Len na základe využitia vhodne analyzovaných dát a informácií, to znamená 

na základe procesov merania výsledkov skutočnej spotreby a strát, je možné úspešne zvládnuť 

princíp budovania  referenčnej úrovne a jej posudzovania. Zber dostatočne presných 

a spoľahlivých dát z jednotlivých energetických procesov v organizácii, využitie vhodných 

štatistických metód zberu a analýzy, výcvik ľudí k využitiu štatistických metód, ochota 

manažérov analyzované dáta využívať pri rozhodovaní  a pokiaľ možno sprístupnenie 

výsledkov analýzy dát zamestnancom je zárukou správneho rozhodovania v kľúčových  

momentoch pri nakladaní s energiami v závislosti od činiteľov okolitého prostredia. Vďaka 

meraniam sa dosiahne objektivita pri rozhodovaní, zvýšenie schopnosti preukázania 
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efektívnosti a správnosti rozhodnutí energetického manažmentu, a tým i dôvera 

u vrcholového manažmentu. 

Vzájomne výhodné vzťahy s externým odborným prostredím - previazanosť s externými 

odborníkmi v oblasti nakladania s energiami predstavuje obojstranne vyvážené a prospešné 

vzťahy. Kľúčovými aktivitami pre naplnenie tohto princípu je výber strategicky významných 

expertov, ktorí pravidelne hodnotia jednotlivé činnosti a postupy zavádzané v rámci PSK 

v procesoch zlepšovania nakladania s energiami. Táto odborná skupina je odosobnená 

od vnútorných vzťahov a prináša praktické skúsenosti z podobného i špecifického prostredia 

v oblasti efektívneho hospodárenia s energiami pri dodržiavaní vytýčených cieľov. Budovanie 

externých vzťahov a ich implementácia do vlastných štruktúr zabezpečí schopnosť vytvárať 

vyššie hodnoty pre partnerov, schopnosť dodávateľov pružne reagovať na zmenené 

požiadavky odberateľa, ktorým je PSK. 

Tieto zásady manažérstva významných energií tvoria základný kameň pri budovaní 

energetického manažérstva pre všetky zariadenia pod správou PSK. Ich vzájomná 

previazanosť znamená, že vybudovaný energetický manažment bude plne funkčný 

a efektívny. 

9.1 Energetické plánovanie  
 

Jednou z úloh energetického manažmentu je efektívne hospodárenie s energiami v rámci 

dlhodobého plánovania. Východiskovou úrovňou v procese rozhodovania energetického 

manažmentu, resp. osôb, ktoré ho zabezpečujú, sú údaje z meraní a výsledky hodnotení 

získaných v intervaloch stanovených energetickým manažmentom, pričom tieto sú pravidelne 

analyzované a vyhodnocované. Pre plynulý chod a zabezpečenie činností energetického 

manažmentu je potrebné v podmienkach PSK zostaviť plány, ktoré udržia v súlade stav 

v organizáciách pod správou PSK s požiadavkami energetického manažmentu. Podmienkou 

optimálneho plánovania je nutnosť vykonávať a dokumentovať proces energetického 

plánovania v súčinnosti s vrcholovým manažmentom PSK. Energetické plánovanie musí byť 

v súlade s energetickou politikou  PSK a musí byť orientované na činnosti, ktoré sú 

vykonávané v príslušnej organizácii či zariadení s cieľom neustáleho zlepšovania sa 

pri hospodárení s energiami. Energetické plánovanie vychádza z preskúmavania činností 

vykonávaných na zariadeniach spadajúcich pod správu PSK. Dôležitý prvok v procese 

hospodárenia s energiami predstavuje systematická práca s príslušnými platnými 

požiadavkami zakotvenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a iných 

predpisoch, ktoré sa týkajú  využívania energie, jej spotreby a efektívnosti jej využívania. 

Podstatnou požiadavkou pri plánovaní činností sledovanej samosprávy je nutnosť definovať 

vzťahy medzi využívaním významných zdrojov energie, ich spotrebou a energetickou 

efektívnosťou, a to pod neustálym dohľadom energetického manažmentu. Úlohou 

energetického manažmentu je ovplyvňovať konkrétny subjekt za účelom dosiahnutia 

vytýčeného cieľa, ktorý je porovnávaný so stanovenou referenčnou hodnotou. Vzhľadom 

k zložitosti stanovenia referenčnej úrovne je tejto problematike venovaná samostatná 

podkapitola (9.3).  
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9.2 Preskúmavanie používania energie 

Energetický manažment by mal vytvoriť, zaznamenávať a udržiavať preskúmavanie 

používania energie v organizáciách spadajúcich pod  pôsobnosť PSK. Zdokumentované má 

byť nielen preskúmavanie, ale aj metodika a kritériá preskúmavania používania energie. 

Pri realizácii preskúmavania spotreby energie musí energetický manažment vychádzajúc 

z meraní a ďalších dostupných údajov (identifikácia existujúcich zdrojov, hodnotenie 

minulých a súčasných spotrieb energií a podobne) vykonať analýzu využívania energie a jej 

spotreby v organizáciách v správe PSK. Energetický manažment zároveň musí na základe 

analýzy využívania energie a jej spotreby vykonať identifikáciu oblastí významného 

využívania energie, t. j. identifikovať zariadenia, vybavenie, systémy, procesy, zamestnancov, 

aktuálnu mieru hospodárenia s energiou zariadení, vybavenia a činností, ktoré významným 

spôsobom ovplyvňujú využívanie energie a jej spotrebu v jednotlivých organizáciách v správe 

PSK.  Energetický manažment by mal zároveň v tomto kroku identifikovať a určiť priority 

v oblasti znižovania energetickej náročnosti a stanoviť možnosti na zlepšovanie hospodárenia 

s energiou, napríklad možné zdroje energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 

odpadového tepla a podobne.  

 

Energetický manažment musí vykonávať preskúmavanie používania energie 

vo vopred stanovených časových intervaloch (raz ročne, polročne a podobne) a v prípadoch, 

ak dôjde k významným zmenám v zariadeniach, vybavení a činnostiach organizácií 

spadajúcich pod správu PSK. 

9.3 Referenčná úroveň používania energie 

Ak chce energetický manažment PSK zhodnotiť efektivitu realizovaných opatrení 

v organizáciách spadajúcich do sféry jeho vplyvu, potrebuje mať stanovenú základnú 

kvantitatívnu úroveň, oproti ktorej možno merať pokrok. Technická norma 

ISO 50001:2011 označuje takúto úroveň pojmom ,,referenčná úroveň“.  Referenčná úroveň 

predstavuje súbor dôležitých pozorovaní alebo dát používaných ako základ pre porovnanie 

a kontrolu. Napríklad, ak chce energetický manažment PSK preukázať zlepšenie energetickej 

účinnosti, odporúčame k tomuto účelu používať hodnoty z predchádzajúceho časového 

obdobia ako hranicu, ktorá bude chápaná ako referenčná úroveň, od ktorej sa vykazujú 

zlepšenia. Za účelom zistenia a preukázania zlepšenia energetickej hospodárnosti musí mať 

PSK  zavedenú a dokumentovanú referenčnú úroveň na úrovni jednotlivých zariadení (školy, 

sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia a podobne), ako i celku.  

 

Táto podkapitola sa zaoberá zavedením referenčnej úrovne s využitím šiestich jednoduchých 

krokov. Jej cieľom je poskytnúť jasnú a stručnú metodiku pre zistenie referenčnej úrovne 

v rámci činností energetického manažmentu PSK. Starostlivý výber metodiky pre vytvorenie 

referenčnej úrovne minimalizuje skreslenie, ktoré by mohlo nastať v dôsledku následných 

zmien relevantných premenných (napríklad  počasie) významne ovplyvňujúcich použitie 

energií. Definovanie referenčnej úrovne a súvisiacich metód hodnotenia hospodárenia 

s energiami nie je vždy jednoduché. Tieto metódy musia byť schopné rozlíšiť zmeny 
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v spotrebe spôsobené opatreniami v oblasti energetickej účinnosti od zmien spôsobených 

relevantnými premennými, ako sú počasie, dostupnosť denného svetla, obsadenosť zariadení 

a podobne. Je nutné mať na zreteli, že tieto faktory spôsobujú zmeny maskujúce účinky 

opatrení smerujúcich k zníženiu energetickej spotreby, ktoré sa energetický manažment snaží 

odhaliť a vyčísliť. Jednoduché stanovenie základných prístupov tvorby referenčnej úrovne má 

určitý stupeň nepresnosti, ktorý pôsobí zavádzajúco. Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo 

niektoré relevantné veličiny (počet klientov) možno ovplyvňovať, na iné nie je možné 

vplývať (počasie).  

Proces stanovenia referenčnej úrovne a jeho neustále prehodnocovanie si vyžaduje 

permanentné zlepšovanie procesu vzdelávania zamestnancov v spôsobe hospodárenia 

s energiou. Postrehy zamestnancov, vyplývajúce z tohto vzdelávania, je potrebné prehodnotiť 

a zapracovať do prijímanej referenčnej úrovne. 

V procese budovania referenčnej úrovne sa budeme opierať o princípy definované normou 

ISO 50001:2011. Ak budeme na referenčnú úroveň nahliadať ako na proces postupného 

prehodnocovania získaných údajov s cieľom definovať výslednú hranicu doterajšieho 

hospodárenia s energiami, potom budeme referenčnú úroveň zavádzať v nasledovných 

krokoch:  

 krok 1: Definovanie hraníc 

 krok 2: Identifikovanie významných zdrojov energie 

 krok 3: Definovanie základných intervalov 

 krok 4: Definovanie relevantných premenných 

 krok 5: Určenie a výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti 

 krok 6: Zmena východiskovej úrovne 

 

Tieto kroky predstavujú optimálny postup vytvorenia referenčnej úrovne, ktorá slúži 

na sledovanie a prehodnocovanie nakladania a hospodárenia s energiami. 

 

Ak chce energetický manažment PSK vytvoriť úspešne fungujúci systém energetického 

manažérstva, ktorého podmienkou pre efektívne rozhodovanie je  stanovenie referenčnej 

úrovne, musí definovať kombináciu kritérií energetickej náročnosti, ako je minimalizácia 

spotreby energií na vhodne stanovenú jednotku (množstvo spotrebovanej energie na m
2 

vykurovanej plochy, na jednotlivé zariadenia a podobne) s ohľadom na činnosti jednotlivých 

zariadení.  

 

Kritériá energetickej náročnosti sú prevažne tvorené: 

 Spotrebou energie: Koľko energie sa spotrebuje v danom období (napríklad X kWh). 

 Energetickou účinnosťou: Pomer dodanej užitočnej práce k energii spotrebovanej 

na splnenie určitej úlohy (napríklad X jednotky práce / kWh). 

 Indexom energetickej náročnosti: Pomer skutočnej spotreby energie k tomu, čo by sa 

dalo očakávať v prípade neexistencie opatrení na zvýšenie účinnosti. 

 Znížením spotreby energie: Celková ušetrená energia za stanovené obdobie (napríklad 

X kWh za rok). 

 Celkovými nákladmi na energiu. 
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 Podielom obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe. 

 Množstvom oxidu uhličitého produkovaného zdrojmi na výrobu energie. 

 Efektívnosťou významných energetických zdrojov. 

 

V okamihu, kedy energetický manažment PSK zadefinuje energetickú výkonnosť svojich 

zariadení, musí si stanoviť ako bude merať zmeny výkonu s použitím jedného alebo viacerých 

ukazovateľov hospodárenia s energiou. To môže zahŕňať sledovanie aktuálne dostupných 

informácií týkajúcich sa energií, napríklad mesačné účty. Jeden z nástrojov na podrobnejšie 

preukázanie úrovne energetickej hospodárnosti PSK a organizácií spadajúcich pod jeho 

správu, je kombinácia spotreby energie s ďalšími relevantnými premennými, ako sú: počet 

zamestnancov, obsadenosť, počet užívateľov, meteorologické údaje a podobne. 

Pre organizácie spadajúce pod správu PSK sa javí ako vhodné používať regresnú analýzu 

alebo iné metódy na zistenie toho, či a ako ďalšie príslušné premenné ovplyvňujú spotrebu 

energií. 

 

 Zriadenie referenčnej úrovne 

Zriadenie referenčnej úrovne  si vyžaduje rad činností, ktoré spadajú do systému 

energetického manažérstva. Jedná sa o proces plánovania hospodárenia s energiou, analýzu 

minulých činností a údajov, vrátane  opisu budúcich požiadaviek a cieľov. Referenčná úroveň 

si vyžaduje vytvorenie tímu, ktorý bude spolupracovať na hodnotení  vstupov podieľajúcich 

sa na spotrebe energie, využití energie, relevantných premenných, sezónnych či opakujúcich 

sa hospodárskych cyklov a jednorazových  udalostí, ktoré nastali v minulosti alebo 

pri ktorých je predpoklad, že k nim dôjde v najbližších obdobiach. Tieto činnosti a výstupy sú 

zvyčajne súčasťou plánu hospodárenia s energiou. Čas potrebný na vytvorenie referenčnej 

úrovne sa mení v závislosti od komplexnosti zariadení, ako aj od spôsobu pristupovania 

k údajom a dátam o energiách. V  procese tvorby referenčnej úrovne je nutné dať do súladu 

prvky, ktoré sú graficky znázornené v nasledujúcej schéme.  

 
Schéma č. 13: Základný proces vytvorenia referenčnej úrovne 

 

 Proces budovania hraníc 

Hranice sú tvorené na základe chápania relevantných premenných, pomocou ktorých 

energetický  manažment vidí, aký vplyv má spotreba energie jedného systému na spotrebu 

energie systému iného. Pochopenie týchto systémov je dôležité pre uvedomenie si ich úloh 

pri ovplyvňovaní spotreby energie, pričom môžu mať rastúci alebo klesajúci charakter. 

K objektívnemu a relevantnému posúdeniu referenčnej úrovne je preto potrebné správne 

zadefinovať  hranice hospodárenia s energiou  v rámci všetkých organizácií v správe PSK. 

Energetický manažment PSK by mal individuálne pre každú skupinu svojich organizácií 

vypracovať plán, ktorý obsahuje detaily týkajúce sa operatívnych činností, ktoré sú 

v kompetenciách príslušnej organizácie. Výsledky zavedenia referenčnej úrovne 
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ohrozujú nevhodne zadefinované primárne okrajové charakteristiky. Primárne okrajové 

charakteristiky vytvárajú: 

 fyzické, 

 systémové a  

 organizačné hranice.  

 

Fyzické hranice sú pevne dané, sú viazané na energetický zdroj alebo spotrebič, ktorý svojimi 

prevádzkovými vlastnosťami logicky vymedzuje hranice pôsobnosti, ako napríklad 

vykurovacie teleso v miestnosti, osvetlenie v miestnosti, osvetlenie na chodbe, energetická 

spotreba chladničky, potreba plynu pre kuchynskú pec, potreba energie pre počítač a podobne. 

Fyzické hranice sa zvyčajne týkajú samotných zariadení využívajúcich energiu. 

 

V prípade, že meranie spotreby alebo súvisiace údaje sú obmedzené, je vhodné stanoviť 

systémové hranice. Systémové hranice predstavujú hranice, ktoré oddeľujú posudzovanú 

sústavu budovy a energetických systémov budovy (pre premenu, úpravu, prenos či spotrebu 

energie) od vonkajšieho prostredia. Do systémových hraníc budovy patria všetky vnútorné 

i vonkajšie priestory spojené s budovou, kde sa energia spotrebováva alebo vyrába. 

Systémové hranice sú tvorené vonkajším povrchom obvodových konštrukcií. V prípade, že sa 

niektorá časť či samotný energetický systém budovy nachádza mimo obalu budovy (napríklad 

kotol, výmenníková stanica, chladič, tepelné čerpadlo či klimatizačné zariadenie a podobne) 

uvažuje sa, že je vo vnútri systémových hraníc tejto budovy. V prípade, že hovoríme 

o verejnom osvetlení, systémové hranice budú tvorené všetkými osvetľovacími telesami s ich 

rozvádzačmi a regulačnými prvkami, vrátane napojenia všetkých vetiev na energetické zdroje. 

Systémové hranice predstavujú skupinu jednotlivých zariadení, ktoré tvoria sústavu 

predstavujúcu jeden logický celok. 

 

Stanovenie  organizačných hraníc je užitočné v prípadoch, keď zariadenia jednej organizácie 

majú rôzne ciele. Organizačné hranice budú vnímané na úrovni zariadení, ktoré využívajú 

rozličné zdroje energií, napríklad u školských zariadení sa budeme samostatne pozerať 

na energie, ktoré spotrebováva v priestore a čase kuchyňa a jedáleň, samostatne na učebne 

a samostatne na telocvične, ktoré majú svoj vlastný režim užívania a prevádzkovania. 

Na základe tejto skutočnosti je potom logické, že jednotlivé zariadenia je potrebné rozdeliť 

na také logické prvky, ktoré plnia špecifické úlohy a vzájomne sa dopĺňajú, majú vlastný 

režim a manažment, ako napríklad internát, učebne, dielne, depozity, kancelárske priestory, 

údržba a podobne. 

 

Dôležitý prvok uvažovania pri určovaní hraníc predstavuje optimálne vnímanie zmien 

prostredia. Môže dôjsť k fyzickým alebo iným zmenám,  ktoré ovplyvňujú stanovené hranice. 

Predvídanie novovznikajúcich situácií je užitočné k zabezpečeniu primeranej základne 

informácií a zmysluplnej preukázateľnosti energetickej náročnosti.  

 

V niektorých prípadoch je vhodné, pri definovaní hraníc jednotlivých organizácií spojiť 

viaceré hraničné charakteristiky. Realizácia krokov tvorby referenčnej úrovne (schéma č. 13) 
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nasledujúcich po vytvorení hraníc môže odhaliť potrebu opätovne preskúmať a revidovať už 

vytvorené hranice. Napríklad nedostatok vhodných dát môže spôsobiť, že referenčná úroveň 

nebude posúdená optimálne a relevantne. Akákoľvek zmena hraníc má veľký vplyv 

na určenie energetickej náročnosti, a preto by takáto zmena mala byť relatívne vzácnym 

javom, ktorý je výsledkom hĺbkovej analýzy a diskusie medzi vedením PSK, energetickým 

manažmentom a predstaviteľmi organizácie, ktorej sa zmeny týkajú. Energetický manažment 

sa v rámci rozhodovania o  hraniciach rozhodne, či energiu generovanú lokálne zahrnie 

do rozhodovacieho procesu alebo ju z neho vylúči. V závislosti na tom, ako vníma 

energetický manažment energetickú účinnosť, rozhodne o vylúčení lokálnych energetických 

zdrojov v prípade, že nemajú podstatný vplyv na konečnú spotrebu energie alebo ich zahrnie 

v prípade, že sú súčasťou celkových energetických nákladov. 

 

Organizácie v správe PSK by sa spočiatku mali orientovať na systémy a zariadenia, ktoré 

spotrebúvajú značné množstvo energie. Táto prioritizácia ich má motivovať zamerať sa 

najskôr na oblasti, ktoré spotrebúvajú značné množstvo energií, s plánom neskôr sa sústrediť 

na menej významné oblasti spotreby. 

 

Proces identifikácie energetických zdrojov 

Po stanovení hraníc musí následne energetický manažment  identifikovať energie prúdiace 

cez definované hranice a túto energiu následne zaradiť do kategórií. Z hľadiska vytvárania 

referenčnej úrovne je nutné, aby manažment rozhodol, ako sa energia v jednotlivých 

kategóriách bude merať, a ako sa budú informácie zhromažďovať a archivovať. Energetické 

zdroje z hľadiska budovania referenčnej úrovne  možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: 

 Elektrina – z  hľadiska užívania elektriny je nutné mať na zreteli, že spotrebiteľ 

elektrickej energie elektrinu kupuje od sprostredkovateľa a nie priamo zo zdroja. 

Existuje stav, kedy môže spotrebiteľ spotrebovať elektrinu zo zdroja, pričom tento 

stav nastáva vtedy, keď si spotrebiteľ elektrinu vyrobí, na čo použije dostupnú 

technológiu využívajúcu energiu prevažne z obnoviteľného zdroja. Podľa toho, 

z akého zdroja je elektrina vyrábaná, rozoznávame elektrinu šedú alebo zelenú 

a spôsob nakladania s každou z nich je závislý od filozofie spotrebiteľa a jeho stratégie 

v oblasti nakladania s energiou. V praxi je zaužívanou jednotkou pre hodnotenie 

nakladania s energiou kWh.  

 

 Palivo - z pohľadu referenčnej úrovne predstavuje zdroj, ktorý možno použiť priamo 

v spaľovacích procesoch na výrobu tepla, alebo môže byť použitý na výrobu elektriny 

a tepla v systéme kombinovanej výroby tepla a elektriny. Ako zdroj paliva môžeme 

chápať ropné produkty, zemný plyn, uhlie, biomasu, odpady i ďalšie látky, a to 

za podmienky, že predstavujú dostatočný zdroj využiteľnej energie. 

 

Pri identifikácii zdrojov energie a súvisiacich ukazovateľov hospodárenia s energiou je 

užitočný proces tvorenia energetických máp alebo schém zariadení, ktoré ukazujú hranice 

daných zariadení, cez ktoré energia prúdi. Energetický manažment sa musí po identifikácii 

zdrojov energie  v procese vývoja referenčnej úrovne zaoberať otázkou merania 
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a zhromažďovania údajov o spotrebe príslušnej energie. K týmto účelom mu slúžia fakturačné 

záznamy, ktoré identifikujú množstvo spotrebovanej energie v priebehu zúčtovacieho obdobia 

a stanovujú premenné, ktorými posudzujeme priemernú spotrebu energie za posudzované 

obdobie. Tieto fakturačné údaje slúžia energetickému manažmentu ako základ pre celkovú 

analýzu a v procese fakturácie napomáhajú párovaniu spotreby energie s ďalšími faktormi 

ovplyvňujúcimi hospodárenie s energiami. 

 

Pre proces optimálneho riadenia a posudzovania referenčnej úrovne voči získaným dátam je 

vhodné vytvoriť taký systém meraní a dátového prenosu, ktorý je pružný a interpretuje dáta 

v čo najmenšej časovej jednotke. Takýto spôsob hodnotenia energií a ich analýza umožňuje 

energetickému manažmentu PSK riadiť a koordinovať prevádzkové činnosti súvisiace 

s významnou spotrebou energií v príslušných organizáciách. Nevýhodou pružného systému 

riadenia energií je implementovanie individuálneho merania energetických zdrojov, 

čo v skutočnosti predstavuje investíciu do meračov pre podružné meranie.  

 

Časový rámec referenčnej úrovne 

Výsledky sledovania zlepšení v hospodárení s energiami sú ovplyvnené dvomi 

charakteristikami. Jednou z týchto charakteristík je trvanie sledovaného obdobia a druhou 

konkrétny časový rámec referenčnej úrovne používania energie. Voľba týchto charakteristík 

referenčnej úrovne je však obmedzená množstvom a kvalitou získaných údajov. V skutočnosti 

sa jedná o snahu vyhodnocovať spotrebu energií za príslušný deň, avšak kvalita údajov nám 

umožňuje hodnotiť nakladanie s energiami len kvartálne. Z tohto dôvodu pri budovaní 

referenčnej úrovne môžeme pracovať s údajmi z bezprostredne predchádzajúceho obdobia, 

prípadne môžeme použiť pevný časový rámec.  Bezprostredne predchádzajúce obdobie 

predstavuje stanovenie referenčnej úrovne z údajov, ktoré sú z krátkeho časového obdobia, 

ako napríklad mesiac, kvartál, polrok. Ak chce energetický manažment PSK vykonať zmeny, 

ktoré zlepšia nakladanie s energiami, mal by za časový rámec referenčnej úrovne zvoliť 

obdobie bezprostredne predchádzajúce hodnotenému obdobiu. Uľahčuje to identifikáciu 

a kvantifikáciu vylepšení, ktoré boli za príslušné obdobie vykonané. Ak energetický 

manažment o bezprostredne predchádzajúcom období nemá spoľahlivé údaje, mal by zvoliť 

za obdobie referenčnej úrovne posledné obdobie, v ktorom spoľahlivými údajmi disponuje. 

Predchádzajúce obdobie predstavuje viazanie referenčnej úrovne na časový rámec opierajúci 

sa o výsledky z minulých období, ktoré sú medzi sebou porovnateľné. Pri definovaní 

predchádzajúceho obdobia je potrebné urobiť analýzu, či v sledovanom období nedošlo 

k významnej zmene na zariadeniach alebo k významnej rekonštrukcii, ktorá ovplyvnila 

hospodárenie s energiou. Pevný časový rámec je viazanie referenčnej úrovne k danému 

obdobiu za presne definovaný časový úsek (rok, mesiac, týždeň), za tento časový úsek bude 

následne referenčná úroveň prehodnocovaná.   

 

Trvanie referenčnej úrovne 

Dĺžka trvania referenčnej úrovne  je závislá od údajov, ktoré boli použité na vytvorenie 

referenčnej úrovne. Doba referenčnej úrovne kratšia ako jeden rok je vhodná pri operáciách, 

kde spotreba energie je stabilná po celý rok. Použitie kratšej východiskovej doby je 
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nevyhnutné v situáciách, v ktorých sú nedostatočné a nespoľahlivé alebo nedostupné 

historické údaje o spotrebe. Najbežnejšia doba referenčnej úrovne je jeden rok, pričom takto 

stanovená referenčná úroveň je často zameraná na zníženie spotreby energie v porovnaní 

s rokom predchádzajúcim. Lehota jedného roka môže predstavovať kalendárny rok, 

hospodársky rok alebo školský rok v závislosti na spôsobe riadenia a koordinácii činností. 

Z hľadiska PSK je nutné stanoviť jednotnú referenčnú úroveň pre všetky subjekty, a z toho 

dôvodu, aby energetický manažment mohol na procesy hospodárenia s energiami nahliadať 

ako na celok a zároveň posudzovať jednotlivé organizácie v skupinách, prípadne spôsob 

hospodárenia s energiami previazať s činiteľmi, ktoré ho ovplyvňujú, ako je územie, teplota či 

vyťaženosť.  

 

Definovanie relevantných premenných 

Relevantné premenné sú kvantifikovateľné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie 

v zariadeniach, pričom k nim patria napríklad poveternostné podmienky,  hodiny prevádzky, 

obsadenosť zariadení a podobne. Zariadenia, ktorých spotreba energie je ovplyvnená počasím, 

by túto skutočnosť mali brať do úvahy vo svojich analýzach, v opačnom prípade by spotreba 

energie mohla byť mylne interpretovaná. Získanie dát o počasí, ktoré je vhodné pre použitie 

pri určení energetickej náročnosti, býva náročné. Medzi časté problémy patrí získanie 

meteorologických parametrov z miest nachádzajúcich sa blízko hodnotenej organizácie, 

nájdenie frekvencie merania meteorologických parametrov, ktorá sa stotožní s inými dátami 

spojenými so spotrebou energie a nájdenie vhodného typu indikátora počasia.  

Vzťah medzi spotrebou energie a jej vplyvom sa môže pohybovať od jednoduchého 

lineárneho vzťahu s jednou príslušnou premennou až po komplexné nelineárne vzťahy 

s niekoľkými relevantnými premennými. Ak chce organizácia zistiť základné faktory 

ovplyvňujúce referenčnú úroveň, mala by použiť jednu z týchto metód: 

 metóda inžinierskej analýzy - hodnotí vstupy a výstupy v organizácii a stanovuje 

relevantnú premennú spotreby energie. Analýza zahŕňa vizuálne posudzovanie 

zariadení, posudzovanie tokov energií energetickým manažmentom a podobne. 

Energetické vplyvy sa snaží identifikovať pomocou skutočného posudzovania 

energetických spotrebičov nachádzajúcich sa v príslušnej organizácii. Významným 

prvkom je spôsob merania a nasadzovanie meracích zariadení k jednotlivým 

spotrebičom, vetvám alebo zariadeniam.   

 Metóda štatistickej analýzy – spočíva v preukázaní toho, ako relevantné premenné 

ovplyvňujú spotrebu energie. Na identifikáciu relevantných premenných a posúdenia 

akýchkoľvek štatistických vzťahov je vhodné použiť korelačnú a regresnú analýzu. 

 

Zariadenia spadajúce pod správu PSK ponúkajú širokú škálu služieb. Ak tieto služby majú 

podobné energetické intenzity (spotreba energie na jednotku výkonu), môžu byť zoskupené. 

Ak sa tieto služby silne odlišujú v energetických intenzitách alebo jednotkách výkonu, potom 

by energetické údaje mali byť sledované oddelene. Ak samostatné meranie dát spotreby 

energie nie je ekonomicky výhodne ani efektívne a k dispozícii sú len komplexné údaje, 

potom energetický manažment musí nájsť iný spôsob vyhodnocovania a spracovania 
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energetických dát, ktoré sú ovplyvňované činnosťami vykonávanými posudzovanou skupinou 

služieb.  

 

Zosúladenie časovej periódy údajov o spotrebách energie s relevantnými premennými je 

veľmi dôležité v procese prehodnocovania referenčnej úrovne. Ak dochádza k energeticky 

náročným procesom dni alebo týždne pred alebo po meraní, môže dôjsť k dátovým posunom. 

Okrem toho, ak sú údaje o spotrebe energie merané ročne a vyhodnocované kvartálne, je 

takéto dáta zložité zosúladiť.  

 

Obrázok nižšie ilustruje potenciálnu spotrebu energie a vplyvy pre školský objekt: počet 

žiakov, produktový mix a počasie. Ilustrácia tiež ukazuje zdroje energie a fyzické hranice  

zariadenia. 

 

 
 

Obr. č. 5: Potenciálna spotreba energie a vplyvy pre školský objekt 

 

Určenie a výpočet ukazovateľov hospodárenia s energiou 

Ukazovatele hospodárenia s energiami predstavujú energetické výkonnostné indikátory, ktoré 

by mali poskytovať informácie o energetickej hospodárnosti.  Ukazovatele slúžia k tomu, aby 

rôzne skupiny v rámci PSK pochopili energetickú náročnosť jednotlivých organizácií 

i hospodárenie s energiou ako celku a prijali opatrenia na jej zlepšenie. Ukazovatele 

hospodárenia s energiou sú historický vyjadrené ako energia spotrebovaná na jednotku 

výkonu alebo inú relevantnú jednotku. Z hľadiska riadenia energií energetickým 

manažmentom je nutné  zaoberať sa i ostatnými relevantnými premennými. Často existujú 

ostatné relevantné premenné, ktoré je nutné posudzovať z viacerých aspektov a až celková 

analýza všetkých činiteľov vplývajúcich na danú skutočnosť predstavuje výsledné stanovenie 

ukazovateľov hospodárenia s energiou. Z tohto dôvodu je ťažké až nemožné vnímať 

ukazovatele hospodárenia s energiou len z hľadiska  jednej relevantnej premennej. V takomto 

prípade je jediným možným spôsobom vyjadrenia energetickej náročnosti jej stanovenie 

cez pomer skutočnej spotreby energie a očakávanej spotreby energie. V rámci riadenia energií 

PSK je dôležité mať presné ukazovatele hospodárenia s energiou, aby boli vhodne nastavené 

prevádzkové zlepšenia smerujúce k zefektívneniu energetickej hospodárnosti jednotlivých 
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prevádzok a zariadení. Aby energetický manažment mohol v prospech prevádzkovateľov 

prezentovať pozitívny vplyv, je nutné sledovať základné informácie, ako je napríklad  

spotreba energie. Len jednoduché sledovanie a ľahký prístup k informáciám môže viesť 

zamestnancov v jednotlivých organizáciách k hľadaniu riešení prevádzkových problémov 

a prinášať odpovede na otázky súvisiace s energetickou efektívnosťou.  

 

Prehodnocovanie referenčnej úrovne  

Významný vplyv na proces posudzovania dosiahnutých stavov majú organizačné zmeny, 

ktoré sú súčasťou prirodzeného vývoja PSK. Avšak ak PSK predpokladá také organizačné 

zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť základnú platnosť referenčnej úrovne, potom by sa tieto 

zmeny mali plánovať a úpravy by mali byť viazané na novovzniknuté zmeny. Úpravy 

referenčnej úrovne je možné realizovať v niekoľkých formách:  

 zmena energetického zdroja – predstavuje stav, keď organizácia zmení zdroj paliva. 

Zmena paliva musí mať pre sledovanú organizáciu zmysel, musí by sledovaná, musí 

sa nastaviť váha energetického zdroja. Táto váha musí vychádzať z prijatej referenčnej 

úrovne, lebo voči nej bude následne posudzovaná. Napríklad je rozdiel, či 

posudzujeme elektrickú energiu len z hľadiska nákupu od distribučnej spoločnosti 

alebo si elektrickú energiu vyrábame pomocou fotovoltiky, alebo nemôžeme 

posudzovať spotrebu tepla z predchádzajúcich období s obdobím, keď využívame 

vlastné odpadové teplo.    

 operačné zmeny – sú významné prevádzkové zmeny, ktoré vedú k nutnosti zmeniť 

časový rámec referenčnej úrovne, napríklad zavedenie alebo zrušenie poobedňajšej 

výučby, zavedenie nových služieb v kultúrnych a sociálny zariadeniach, rozšírenie 

stravovacích služieb a podobne.  

 obchodné zmeny – predstavujú také skutočnosti, ktoré súvisia s obstaraním nového 

technického vybavenia ako sú napríklad chladničky, práčky, svetlá, počítače 

a podobne, alebo ak vznikne nové aktívum, napríklad výstavba nového pavilónu, 

nadstavba a podobne. Môžeme povedať, že obchodné zmeny sú reprezentované 

nákupom takých zariadení, ktoré majú  nižšiu alebo prijateľnejšiu energetickú 

náročnosť oproti nahradzovaným zariadeniam. 

 zmena systému energetického manažérstva -  vo svojej podstate predstavuje zmenu 

spôsobu hodnotenia spotreby energií organizáciami PSK alebo zlepšenie zberu dát, 

ktoré  umožňuje lepšie sledovanie výkonnosti opatrení zavedených energetickým 

manažmentom. 

 

Energetický manažment PSK musí organizáciám spadajúcim do sféry jeho vplyvu stanoviť 

intervaly, v ktorých bude  skúmať kľúčové charakteristiky svojich operácií. Energetický 

manažment pri prehodnocovaní referenčnej úrovne musí komunikovať s jednotlivými 

organizáciami a ich manažérmi o spôsobe nakladania s energiami a ich návrhy a pripomienky 

by mal zapracovať do novej referenčnej úrovne.  

 

Môže nastať situácia, že energetický manažment PSK  nebude môcť prispôsobiť novú 

referenčnú úroveň požiadavkám organizácií vzhľadom k cieľom, ktoré si vytýčil s týmito 
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organizáciami v minulosti. Ak sa totiž energetický manažment zaviaže k zlepšeniu úrovne 

energetickej hospodárnosti od aktuálneho roku, pravdepodobne dôjde k zmene riadenia 

energií, každopádne sa upraví referenčná úroveň, čo spôsobí, že nová referenčná úroveň bude 

stanovená vhodnejšie pre súčasné podmienky. Nová referenčná úroveň sa nebude  

posudzovať cieľmi vytýčenými referenčnou úrovňou v predchádzajúcich obdobiach. Zároveň 

je nutné mať na pamäti, že nie je možné meniť predchádzajúce záväzky PSK.  

 

 Proces rozhodovania o referenčnej úrovni 

Pre výber referenčnej úrovne je možné vybrať jeden z prístupov, ktoré sú prezentované 

v tabuľke č. 12. Prezentované referenčné úrovne jednoznačne preukazujú,  že posudzovaná 

referenčná úroveň má rôznu úroveň zložitosti a tá je závislá od prevádzkovaných technických 

zariadení. Ako príklad môžeme uviesť zariadenie s jedným objektom s jasne definovanými 

hranicami tvorenými vonkajším plášťom budovy, ktoré využíva viacero zdrojov energie 

(zemný plyn, elektrina, nakupované teplo, uhlie a iné), za obdobie referenčnej úrovne má 

stanovené predchádzajúce obdobie, teda stredné základné obdobie a očakáva úspory, ktoré 

budú plynúť z opatrení zavedených energetickým manažmentom.  
 

 

Tab. č. 12: Výber referenčnej úrovne používania energie 

 

 

Z hľadiska sledovania referenčnej úrovne je potrebné, aby boli zdokumentované všetky 

procesy, ktoré ovplyvňujú stanovenú referenčnú úroveň. Stanovená referenčná úroveň 

pre príslušné obdobie musí byť zakomponovaná do plánov hospodárenia s energiou, nakoľko 

predstavuje totiž základný hodnotiaci prvok pre energetický manažment. Energetický 

manažment na základe dokumentácie, ktorá popisuje zmeny referenčnej úrovne, môže 

navrhnúť optimálne nástroje pre diagnostiku, s cieľom vykonať revíziu referenčnej úrovne 

a potvrdiť jej platnosť alebo zmeny.  

 

Prístup Hranice Zdroje energie 

Obdobie 

referenčnej 

úrovne 

Energetický vplyv Očakávané úspory 

Jednoduchý 
Jeden objekt, 

jasné hranice 
Jediný zdroj 

Stabilný režim 

prevádzkovania 
organizácie v 

každom ročnom 

období 

Spotrebu energie 
ovplyvňuje jediná 

skupina zariadení 

Žiadne faktory, 
ktoré vyžadujú 

úpravu referenčnej 

úrovne 

Mierny 

Viac 

zariadení 

s viacerými 

objektmi s 

mierne 

jasnými 

hranicami 

Viacero 

energetických 

zdrojov 

(elektrina, 

plyn) 

Činnosti 

organizácie sa 

v priebehu roka 

menia a sú 

ovplyvňované 

sezónnosťou 

Jediná skupina 

zariadení 

ovplyvňovaná  

počasím, sezónnym  

vypínaním a 

zapínaním 

Jeden významný 

faktor, ktorý si 

vyžaduje základnú 

úpravu referenčnej 

úrovne 

Komplexný 

Viac 

zariadení 
s rozmanitými 

hranicami 

Viac zdrojov 

energie, 
vrátane 

vlastnej 

výroby energie 

Dochádza 

k rôznym režimom 
prevádzkovania 

organizácie 

Rôzne energetické 

vplyvy, rôzna 
náročnosť, rôzne 
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Použitie referenčnej úrovne  

Úlohou referenčnej úrovne je, na základe nameraných a získaných hodnôt z predchádzajúcich 

období plniť stanovené ciele a energetickú politiku PSK. Referenčná úroveň predstavuje stav 

hospodárenia s energiami, voči ktorému sú navrhované také opatrenia a riešenia, ktoré znižujú 

požiadavky na energetickú náročnosť a zvyšujú energetickú efektívnosť jednotlivých 

organizácii ako i  PSK ako celku. Pre zlepšenie hospodárenia s energiami by mal energetický 

manažment dodržiavať rovnakú frekvenciu preskúmavania a sledovania významných 

činiteľov ovplyvňujúcich hospodárenie s energiami. Údaje, ktoré sú použité v procese 

hodnotenia referenčnej úrovne, by mali byť sprístupnené nielen energetickému manažmentu, 

ale i všetkým manažérom podieľajúcim sa na nakladaní s energiami. Manažéri by na základe 

týchto údajov mali svoje návrhy postúpiť energetickému manažmentu, ktorý na základe ich 

návrhov a vlastných zistení pripraví koncepčné zmeny v referenčnej úrovni a tie predloží 

na schválenie vedeniu PSK. O procese schvaľovania musia byť vedené záznamy. Novoprijatá 

referenčná úroveň musí byť archivovaná spolu s predchádzajúcou referenčnou úrovňou 

a energetický manažment musí stanoviť úroveň očakávaných zmien pre nasledujúce obdobia, 

pričom tieto zmeny musia byť jednoznačne merateľné a posúditeľné voči novoprijatej 

referenčnej úrovni. Prístup k referenčnej úrovni musí byť jednoduchý, koordinovaný a musí 

rešpektovať kompetencie jednotlivých manažérov, ktorí sú pevne zviazaní s organizačnou 

štruktúrou PSK. Energetický manažment na základe kompetencií a stanovených referenčných 

úrovní musí stanoviť optimálny proces nákupu a získavania energií, pričom novovzniknuté 

skutočnosti musia byť zohľadnené v procese posudzovania zmien voči prijatej referenčnej 

úrovni.  Proces posudzovania energetickej úrovne a činiteľov, ktoré ju ovplyvňujú je 

optimálne previazať s externými odbornými skupinami, ktoré nie sú spojené s politikou 

dosahovania cieľov hospodárenia s energiou v rámci organizácií PSK. Manažment by si mal 

byť vedomý skutočnej energetickej náročnosti, mal by pravidelne preskúmavať správy 

o výkone a mal by od jednotlivých organizácií v príslušných obdobiach žiadať zdôvodnenia 

riešení súvisiacich s energetickou náročnosťou. Energetický manažment s ohľadom 

na referenčnú úroveň plní jasné očakávania vedenia PSK a zároveň vyžaduje zodpovednosť 

za výkony pri napĺňaní cieľov znižovania energetickej náročnosti od vedení jednotlivých 

organizácií. Vedenie PSK si v procese hospodárenia s energiou na základe zistených 

rozdielov medzi skutočnosťou a referenčnou úrovňou vyžaduje vysvetlenia a nápravné 

opatrenia.  Na základe týchto skutočností by mal energetický manažment pravidelne 

preskúmavať referenčnú úroveň, aby odrážala presnú prevádzkovú činnosť. V ideálnom 

prípade k zmene referenčnej úrovne dôjde až na konci sledovaného obdobia, kedy energetický 

manažment vykoná komplexný audit. Tento komplexný audit z pohľadu referenčnej úrovne 

bude zameraný na hmotné a nehmotné procesy. Hmotné procesy pritom súvisia 

s technickými, stavebnými a inými konštrukčnými zmenami v jednotlivých organizáciách 

a nehmotné procesy zahŕňajú organizačné, dátové a analytické činnosti, ktoré mali vplyv 

na spôsob nakladania s energiami v rámci PSK.  

 

Na základe vyššie spomenutých skutočností môžeme jednoznačne konštatovať, že ak chce 

PSK zvyšovať energetickú efektívnosť v procese hospodárenia s energiami, musí vytvoriť 

referenčné úrovne používania energií, ktoré budú odzrkadľovať informácie zo začiatočného 
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preskúmania. Prijatá referenčná úroveň musí brať do úvahy časový rozsah údajov, ktorý je 

vhodný na hodnotenie využívania a spotreby energie s ohľadom na organizácie pod správou 

PSK. V predchádzajúcom texte bolo jednoznačne poukázané na skutočnosť, že zmeny 

v hospodárení s energiami sa hodnotia v porovnaní s referenčnými úrovňami používania 

energie. Úpravy referenčnej úrovne používania energie sa musia vykonať, ak ukazovatele 

hospodárenia s energiami už neodrážajú využívanie energie a spotrebu organizácie, alebo 

ak nastali významné zmeny v procese nakladania s energiami, prípadne také skutočnosti, 

na základe ktorých energetický manažment rozhodne o úprave referenčnej úrovne.  

 

9.4 Energetické zámery, energetické ciele a akčné plány energetického 

manažérstva  

Vychádzajúc z normy  ISO 50001:2011, musí energetický manažment PSK pri zavádzaní 

systému energetického manažmentu vytvoriť, implementovať a udržiavať zdokumentované 

energetické zámery a ciele na príslušných funkciách, úrovniach, procesoch alebo zariadeniach 

v rámci organizácií spadajúcich pod jeho správu. Nakoľko dokumentácia ako taká predstavuje 

dôležitý prvok energetického manažmentu, je táto problematika rozobraná v samostatnej 

podkapitole (viď podkapitola 10.4). 

Energetický manažment musí okrem vyššie popísaných činností stanoviť časový horizont 

na dosiahnutie určených zámerov a cieľov, ktoré musia byť stanovené v zhode s energetickou 

politikou PSK. Dôležitým prvkom pri stanovovaní cieľov energetickej politiky  je súlad 

týchto cieľov so zámermi jednotlivých organizácií i  PSK ako celku. V procese určovania 

a preskúmavania zámerov a cieľov musí energetický manažment vychádzať z požiadaviek 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných požiadaviek i príležitostí 

na zlepšenie hospodárenia s energiami, ktoré boli zistené počas preskúmavania používania 

energií v jednotlivých organizáciách v správe PSK. Energetický manažment zároveň musí 

zvážiť aj svoje finančné, prevádzkové, technologické i organizačné možnosti a názory 

zainteresovaných strán (napríklad správcovia budov). 

Aby organizácie spadajúce pod správu PSK boli schopné dosiahnuť stanovené zámery a ciele, 

musí energetický manažment vytvoriť, zaviesť a udržiavať akčné plány. Akčný plán je 

implementačným nástrojom na dosiahnutie indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti, 

konkretizuje vybrané opatrenia a činnosti na najbližšie roky (najčastejšie 3 roky), vrátane 

predpokladaných podporných finančných mechanizmov. Akčné plány musia obsahovať: 

 určenie zodpovednosti za jednotlivé činnosti, 

 spôsoby, princípy a časový horizont, v ktorom sa jednotlivé ciele majú dosiahnuť, 

 vyhlásenie o spôsobe overenia zlepšenia hospodárenia s energiou, 

 vyhlásenie o spôsobe overenia získaných výsledkov. 
 

Tieto akčné plány sa musia v pravidelných intervaloch aktualizovať, a podobne ako ciele 

a zámery musia byť dokumentované a archivované.  
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Úspech akčného plánu pomáha zabezpečiť budovanie odbornej a organizačnej kapacity, ktoré 

je spojené s investíciami do školení a vzdelávania. Informovaní zamestnanci sú ochotnejší 

prispievať nápadmi a dodržiavať postupy, ktoré prispievajú k tomu, aby kapitálové investície 

do energetických opatrení naplnili svoje ciele.  

Typ a povahu školenia je potrebné prispôsobiť typu organizácie a konkrétnemu akčnému 

plánu. Školenia je možné podľa ich obsahovej stránky rozdeliť na: 

 prevádzkové školenia - poskytujú pokyny k novým prevádzkovým metódam alebo 

postupom navrhnutým pre znižovanie spotreby energie. Takéto školenia sú typicky 

zamerané na špecifickú skupinu, ako je napríklad správa budov, prevádzkový 

personál, údržba a podobne. 

 administratívne školenia - tieto školenia sú určené najmä členom energetického tímu 

a sú zamerané na reportovanie, monitoring, zber dát a ostatné administratívne úlohy, 

ktoré podporujú efektívne zavádzanie energetického manažmentu. 

 špecializované školenia - poskytujú pokyny pre prevádzku a údržbu špecifických 

zariadení, aby sa zabezpečila ich efektívnejšie prevádzka. 
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10 Procesná časť – popisy procesov energetického manažmentu 

PSK 
 

Prostredníctvom systematických činností energetického manažérstva má dochádzať 

k zníženiu nákladov na energiu a súvisiacim pozitívnym vplyvom na životné prostredie. 

Úspešnosť implementácie zásad energetického manažérstva závisí od záväzkov na všetkých 

úrovniach a funkciách PSK a najmä jej vrcholového manažmentu. Analýza prvotných údajov 

poukazuje na spôsob ako sú prijímané opatrenia na zlepšenie hospodárenia s energiou 

a spôsob preukazovania plnenia. Táto analýza zároveň poukazuje na činnosti, ktoré môže 

PSK ovplyvňovať vo svojich lokálnych podmienkach. Analýza preukazuje, že chýba 

zavedený spôsob dôsledného dodržiavania zriadených procesov, podľa metodiky sústavného 

zlepšovania Plánuj – Urob – Skontroluj – Konaj (PDCA), ktorá bola popísaná v kapitole 7, 

a ktorá vníma chýbajúci energetický manažment, ako základný článok ovplyvňujúci tento 

stav. Táto a nasledujúca kapitola špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, 

udržiavanie a zlepšovanie riadenia energetického manažérstva, ktorého cieľom je umožniť  

PSK sledovať systematický prístup v dosahovaní sústavného zlepšovania hospodárenia 

s energiou vrátane energetickej účinnosti, využívania a spotreby energie. Nakoľko 

v súčasnosti neexistujú všetky vzťahy súvisiace s premennými ovplyvňujúcimi hospodárenie 

s energiou, ktoré môže PSK monitorovať a ovplyvňovať, nie je možné vykonať komplexné 

kvalitatívne hodnotenie činností v rámci právomoci Úradu PSK, ktoré súvisia s procesom 

riadenia energií. Zavedenie energetického manažmentu má túto situáciu napraviť.  

Energetický manažment totiž pozostáva z fungujúcich procesov a činností, ktoré realizujú 

podľa časového harmonogramu odborne zdatní ľudia.  Procesy je možné deliť podľa rôznych 

hľadísk: 

a, procesy jednorazové, 

    procesy opakujúce sa v určitých časových intervaloch, 

 

b, procesy súvisiace s prevádzkou, pravidelnou údržbou a opravami, 

    procesy súvisiace s investíciami, 

 

c, procesy vyplývajúce z platnej legislatívy, 

    procesy nesúvisiace s legislatívou, nepovinné procesy, 

 

d, procesy udržiavajúce súčasný stav, 

    procesy zlepšujúce súčasný stav, 

 

e, procesy beznákladové a nízkonákladové,  

    procesy nákladové. 

 

Do množiny procesov energetického manažmentu je možné zahrnúť i samotný proces 

implementácie. Je jednorazovou záležitosťou, ale rozloženou v čase na dlhšie obdobie. 
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10.1 Proces zavedenia a prevádzky energetického manažmentu 

K zavedeniu a prevádzke energetického manažmentu môžu organizácie PSK pristúpiť až 

po vypracovaní akčných plánov a ďalších výstupov plynúcich z procesu plánovania, 

ku ktorým patrí stanovenie: 

 energetických zámerov a cieľov, 

 referenčnej úrovne,  

 ukazovateľov hospodárenia s energiami, 

 stanovenie kompetencií a zodpovedných osôb a podobne.  
 

10.2 Proces stanovenia kompetencií, prípravy a povedomia 

Energetický manažment, vzhľadom na organizačné, prevádzkové a iné potreby jednotlivých 

organizácií v správe PSK, definuje kompetentnosť jednotlivých zamestnancov 

cez požiadavky na ich prípravu a povedomie i zapojenie sa jednotlivých užívateľov zariadení. 

Kompetentnosť vychádza z kombinácie vzdelanostnej úrovne, zručností a skúseností.   

Budovanie interných kapacít a zvyšovanie povedomia možno dosiahnuť vytvorením stimulov 

k zmene užívateľského správania:  

a) zabezpečenie interného uznania - u jednotlivcov, tímov a zariadení organizácií - 

jedným zo spôsobov dosahovania úspor energie môže byť napríklad zmena 

užívateľského správania, ako je vypínanie osvetlenia, zariadení, ktoré nie sú 

v prevádzke, PC, monitorov a tlačiarní po skončení pracovnej doby, nepoužívanie 

klimatizácie, keď sú v miestnostiach otvorené okná, a podobne. Stimulom takéhoto 

správania môže byť vyššie ohodnotenie, alebo iné odmeňovanie, napríklad vo forme 

uznania, nákupu nového vybavenia, realizácie podujatí pre organizácie, ktoré minú 

menej energie na osvetlenie, klimatizáciu a ďalšie služby. 

b) získanie externého uznania - od vládnych agentúr, médií a ďalších tretích strán - 

energetická efektívnosť a úspechy v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie 

možno spropagovať prostredníctvom webstránok, médií, konferencií a iných 

propagačných aktivít. 

Veľa ľudí si neuvedomuje, ako ich každodenné aktivity ovplyvňujú spotrebu energie, a aký je 

dopad spotreby energie na životné prostredie. Zvyšovanie povedomia môže byť účinnou 

cestou k získaniu väčšej podpory pre aktivity v energetickej oblasti. Tento proces možno 

realizovať pomocou: 

 vzdelávacích programov zameraných na zamestnancov - poskytnúť im základné 

informácie o používaní energie organizáciou a jednotlivcami, 

 posterových kampaní - vytvoriť pútavé informatívne plagáty o používaní energie, 

do oddychových miestností, na vývesky a podobne, 
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 organizácie akcií ku Dňu Zeme - takéto alebo podobné udalosti môžu byť vhodným 

nástrojom pre zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o environmentálnom dopade 

spotreby energie a o tom, ako ho každodennými činnosťami možno ovplyvniť, 

 internetu - publikovať informácie o využívaní energie, dopadoch na životné prostredie 

a možnostiach úspor na web stránke PSK. 

Pri vytváraní vzdelávacích programov zameraných na budovy musí energetický manažment 

zvážiť využitie informácií, ku ktorým patria údaje o: 

 budovách, ako sú celkové náklady na energie, prevádzku technologických zariadení, 

environmentálne informácie a podobne, 

 zdrojoch energie - poskytnutie informácií o zdrojoch energie používaných v budovách 

spolu s príslušnou informáciou o tom, ako spotreba energie prispievajú k celkovému 

znečisteniu ovzdušia, môžu napomôcť zvýšiť povedomie o vplyve využívania energie 

na životné prostredie, 

 spotrebe technologických zariadení - poskytnúť informácie o výkonoch 

technologických zariadení alebo procesov, ktoré zamestnanci pravidelne používajú 

ako súčasť svojej práce. Napríklad veľa zamestnancov pravdepodobne netuší koľko 

energie spotrebuje ich počítač cez deň a koľko to organizáciu stojí, ak je zapnutý, ale 

nepoužíva sa. Vhodné je  vytvoriť tabuľky a grafy, ktoré budú zamestnancom  

ilustrovať energetickú náročnosť v danej organizácii. 

10.3 Proces komunikácie 

Komunikácia medzi energetickým manažmentom a organizáciami spadajúcimi pod správu 

PSK napomáha k znižovaniu energetickej náročnosti. Komunikáciu v oblasti energetického 

manažérstva budeme chápať ako proces, ktorý umožňuje vzájomné vnímanie a odovzdávanie 

dôležitých skutočností pomocou výmeny informácií ako aj vzájomnú reakciu jednotlivých 

zúčastnených strán, vzájomné ovplyvňovanie ich postojov a činností. Komunikácia 

energetického manažmentu prebieha v internom i externom prostredí. Interné prostredie 

predstavuje vrcholový manažment PSK a správcovia budov, v ktorých sídlia jednotlivé 

organizácie. Externé prostredie je tvorené dodávateľmi energií a energetických zariadení, 

externým odborným zázemím (audítori a podobne) a organizáciami, ktoré sledujú plnenie 

legislatívnych požiadaviek. Oba typy komunikácie sú obsahovo zamerané na zistenie 

hospodárenia s energiami a na podporu plnenia stanovených cieľov.   

Proces komunikácie energetického manažmentu má určité typické znaky, určitý priebeh, 

ktorý je možné vyjadriť nasledujúcou schémou. Schéma znázorňuje tok informácií 

od merania až po archiváciu v informačnom systéme. Získané  údaje smerujú 

k overovateľovi, ktorý po overení zašle dáta do informačného systému odkiaľ budú dostupné 

pre spracovávateľa. Po spracovaní dát spracovávateľ spätne archivuje dáta v informačnom 

systéme. Spracovaním dát sa stanovia kritéria spotreby energií, ktorých údaje putujú znova 

na overenie, resp. priamo do informačného systému, pokiaľ sa jedná o dáta namerané 

zariadeniami sledujúcimi spotrebu energií. Tento cyklus sa nepretržite opakuje. 
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Schéma č. 14: Model komunikačného procesu 

Vychádzajúc z dát prístupných v informačnom systéme je možné stanoviť referenčnú úroveň 

spotreby energií, ciele a energetickú politiku. Tieto prvky sú následne podrobené analýze, 

na základe ktorej je možné definovať prípadné nezhody, zlepšenia a navrhované opatrenia 

na zvýšenie efektívnosti hospodárenia s energiami. Týmito činnosťami je fáza analýzy 

ukončená a znova sa začína cyklus zberu dát, archivácie, vyhodnocovania, analýz 

a sústavného zlepšovania. Je dôležité poznamenať, že hodnoty dát môžu byť skreslené 

vplyvom komunikačného šumu, ktorý vplýva na celý komunikačný cyklus. V procese 

komunikácie môže dochádzať jeho vplyvom k vzniku komunikačných bariér. Ak chce byť 

energetický manažment efektívny, musí tieto rušivé elementy včas odhaliť a eliminovať.   

Ako bolo uvedené vyššie, energetický manažment pri svojej činnosti musí komunikovať 

s interným i  externým prostredím, pričom s každým z nich si vymieňa informácie nevyhnutné 

pre svoje efektívne fungovanie. S interným prostredím, ktoré predstavuje vrcholový 

manažment, si energetický manažment musí vymieňať informácie týkajúce sa energetických 

cieľov, plánov, energetickej politiky, stratégie a potrieb. Energetický manažment by mal 

v pravidelných intervaloch (raz za tri mesiace) vrcholovému manažmentu predkladať správu 

o plnení stanovených cieľov v oblasti znižovania energetickej náročnosti.  

Ďalším prvkom interného prostredia komunikácie energetického manažmentu sú správcovia 

a prevádzkovatelia budov, v ktorých sídlia organizácie v správe PSK. Komunikácia zo strany 

týchto správcov musí zahŕňať poskytovanie informácií a dát o spotrebe energií (raz mesačne), 

vypracovanie a zasielanie správ o hospodárení s energiami za určité vopred stanovené 

obdobie (každé tri mesiace). Zo strany energetického manažmentu smerujú do organizácií 

informácie a postupy zamerané na zefektívnenie hospodárenia s energiami. Tieto informácie 

a postupy je energetický manažment schopný získať z externého prostredia, od dodávateľov 

energií a energetických zariadení i od odborných skupín zameraných na zvyšovanie 

energetickej efektívnosti.  V rámci organizácií v správe PSK existuje veľké množstvo 

informácií, ktoré sa dajú využiť pri znižovaní spotreby energie. Zahŕňajú prevádzkové pokyny 

a odporúčania pre prevádzku technologických zariadení vydaných ich výrobcami. 

Prevádzkovatelia i užívatelia budov potrebujú mať informácie o prínosoch úspor energie, 

zároveň je potrebné ich vyškoliť v metodike zavádzania potrebných zmien. Ak títo 

prevádzkovatelia a užívatelia budov i zariadení nerozumejú tomu, čo robia a prečo to robia, 
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energetický manažment nebude úspešný. Z tohto dôvodu je nutné všetkých užívateľov 

a prevádzkovateľov budov vyškoliť v oblasti energetického manažmentu a jeho prínosov. 

Energetický manažment, okrem vyššie spomenutých činností, musí komunikovať 

s dodávateľmi energií a energetických zariadení o podmienkach dodávok energií a zariadení 

a snažiť sa vyjednať najvýhodnejšie podmienky pri zachovaní maximálnej efektívnosti. 

Všetky vyššie popísané činnosti musia byť v zhode so súčasnými legislatívnymi 

požiadavkami.  

Výmena informácií medzi energetickým manažmentom a správcami budov by mala kvôli 

prehľadnosti prebiehať na softvéri, ktorý bude pre tento účel vytvorený. Do doby, kým bude 

takýto softvér, prípadne aplikácia sprevádzkovaná sa informácie budú zasielať formou mailov 

s jasne zadefinovaným predmetom podľa vopred stanovenej dohody medzi energetickým 

manažmentom a správcami budov.  

Správcovia budov, v ktorých sídlia jednotlivé organizácie, majú právo energetickému 

manažérskemu tímu predkladať návrhy zmien, ktoré podľa nich budú smerovať k zlepšeniu 

energetickej efektívnosti. Energetický manažment môže tieto návrhy po dôkladnom 

prehodnotení odobriť alebo ich zamietnuť. Správcovia bez súhlasu energetického manažéra 

nemôžu realizovať akékoľvek zmeny, ktoré súvisia so spotrebou a využívaním energií.   

Všetky právomoci a kompetencie súvisiace s oblasťami, ako sú napríklad výber dodávateľov 

energií, dodávateľov energetických zariadení, stanovovanie časových intervalov 

na odovzdávanie správ o činnosti v oblasti spotreby energií u zariadení spadajúcich 

pod správu  PSK a podobne, má mať v kompetenciách energetický manažérsky tím. Ostatné 

dôležité oblasti ako sú napríklad návrh a schválenie rozpočtu, zmena alebo úprava referenčnej 

úrovne, zmena energetických cieľov a podobne, má mať v kompetenciách vrcholový 

manažment PSK. Ak vrcholový manažment po čase uzná za vhodné delegovať niektorú 

z činností na energetický manažment, môže tak urobiť, ak to bude viesť k zefektívneniu jeho 

činnosti i činnosti energetického manažmentu.  

10.4 Proces dokumentovania a riadenia dokumentov 

Vzhľadom na dôležitosť informácií, údajov a dát, z ktorých energetický manažment 

vychádza, je nutné tieto informácie, údaje a dáta dokumentovať, uchovávať a archivovať. 

K tomuto účelu je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý bude prevádzkovaný 

na počítačovom serveri PSK s pridelenými prístupovými právami pre zainteresované strany.  

Informačný systém, ktorý bude používaný pri spravovaní údajov a dát zozbieraných 

energetickým manažmentom od správcov všetkých budov, v ktorých sídlia organizácie 

spadajúce pod správu PSK, by mal disponovať funkciami, ktoré uľahčujú a zefektívňujú 

činnosti v oblasti správy a využívania energií všetkých zúčastnených strán. K týmto funkciám 

patrí i informovanie správcov budov, v ktorých sídlia organizácie v správe PSK,  o zverejnení 

nového dokumentu alebo o zmenách v dokumentoch prostredníctvom e-mailu a automatické 

upozornenie používateľov (správcovia, energetický manažment, osoba poverená vrcholovým 
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manažmentom) na novú dokumentáciu alebo dokumentáciu čakajúcu na ďalšie spracovanie 

(napríklad pripomienkové konanie). 

Pred začiatkom používania informačného systému je potrebné zorganizovať školenia 

zamerané na prácu v tomto systéme pre všetky zúčastnené strany (pracovníci energetického 

manažmentu, správcovia budov, štatutári organizácií a podobne). 

Energetický manažment by mal z dôvodu rýchlejšej orientácie a jednoduchšieho 

porovnávania  množstva údajov vypracovať elektronickú podobu šablón alebo vzorov 

jednotlivých dokumentov, ktoré požaduje od organizácií spadajúcich pod správu PSK.    

 

Energetická dokumentácia musí obsahovať: 

 predmet a hranice energetického manažmentu, 

 energetickú politiku,  

 energetické zámery, ciele a akčné plány,  

 ďalšie dokumenty, ktoré energetický manažment stanovil ako potrebné a dôležité. 

 

K dôležitým dokumentom môžeme zaradiť i technickú dokumentáciu, ktorú musí mať 

v minimálnom stanovenom rozsahu vypracovanú každá z organizácií v správe PSK. Jednou 

z požiadaviek na dodávateľov technickej dokumentácie je jej poskytnutie v elektronickej 

i papierovej podobe. Elektronická verzia technickej dokumentácie sa bude archivovať 

v organizácii PSK a v energetickom manažmente.  

V prvom rade je potrebné analyzovať stav technickej dokumentácie v jednotlivých 

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Na základe výsledkov analýzy bude možné 

stanoviť potrebný rozsah prác a finančných nákladov potrebných na vypracovanie alebo 

aktualizáciu a dopracovanie technickej dokumentácie v rozsahu, ktorý určí energetický 

manažment.    

Proces riadenia dokumentácie zahŕňa: 

 definovanie správcu dokumentu, 

 spracovanie dokumentu, 

 pripomienkové konanie nového dokumentu, 

 kontrolu a schválenie dokumentu, 

 distribúciu a riadnu evidenciu dokumentácie, 

 definovanie prístupu pre jednotlivé druhy dokumentov (obmedzenie prístupu 

k dokumentácii s citlivými informáciami a pod.), 

 automatické zaznamenanie o oboznámení sa s novým/zmeneným dokumentom, 

 používanie dokumentácie (evidencia a rýchly prístup k platnej dokumentácii,  

k dokumentácii v spracovaní aj k zrušenej dokumentácii [archív neplatnej 

dokumentácie]), 

 prehľad o dokumentácii distribuovanej správcom budov, dodávateľom 

energií, energetických zariadení a podobne, 

 rýchly prístup k zneniu vybraného dokumentu, 
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 plánovanie a vykonávanie revízie dokumentácie, 

 zrušenie platnosti dokumentu a jeho stiahnutie, 

 archiváciu neaktuálnej dokumentácie. 

10.4.1 Riadenie údajov a ich bezpečnosť  

Žijeme v informačnej spoločnosti, ktorá nám umožňuje využívať výhody informačných 

technológií. Moderné informačné a komunikačné technológie prinášajú okrem výhod  i isté 

hrozby a riziká, súvisiace so stratou, či zmenou už vložených údajov. Bezpečnosť údajov 

vložených do informačného systému je dôležitou súčasťou koncepcie zvyšovania energetickej 

efektívnosti PSK.  Údaje a informácie sa po spracovaní výpočtovou technikou stávajú dátami, 

ktoré je možné prostredníctvom tejto techniky meniť a upravovať. Úlohou bezpečnosti 

riadenia údajov je tomuto javu zamedziť, resp. zabrániť zmene dát, z ktorých vychádzajú 

dôležité parametre, akým je napríklad referenčná úroveň. V ďalšom texte sa bude vyskytovať 

pojem informačná bezpečnosť, ktorého význam je pre potreby tohto dokumentu totožný 

s výrazom bezpečnosť riadenia údajov.  

Význam kvalitného zabezpečenia informačných systémov neustále rastie. Bolo by však 

chybou zužovať tento problém iba na problematiku ošetrenia bezpečnosti informačných 

technológií, pretože informačné technológie sú iba jednou z častí informačných systémov. 

Je nevyhnutné na bezpečnosť nazerať komplexne a snažiť sa o zabezpečenie informačného 

systému vo všetkých jeho častiach a rozhraniach. Budovanie a prevádzka systémov riadenia 

informačnej bezpečnosti je jedinou možnou cestou, ako zaistiť bezpečnosť vložených 

informácií. Energetický manažment je závislý od kvality informácií, ktoré prijíma, spracúva, 

uchováva, poskytuje alebo s nimi akokoľvek narába. Preto by mala byť informačná 

bezpečnosť (t.j. ochrana údajov) predmetom záujmu PSK. Efektívne riadenie informačnej 

bezpečnosti umožňuje zvyšovať úroveň korektnosti dát i efektívne rozložiť výdavky 

na informačnú bezpečnosť. 

K najdôležitejším rozdielom pri riadení údajov v samosprávnych krajoch oproti veľkým 

spoločnostiam patrí predovšetkým:  

 minimálny, resp. žiadny bezpečnostný tím, 

 rozpočet na bezpečnosť je súčasťou rozpočtu na informačné technológie, resp. sa 

netvorí vôbec, 

 rozsah finančných, časových a ľudských zdrojov pridelených na informačnú 

bezpečnosť je nižší, 

 riadenie bezpečnosti zvyčajne nevykonáva na to špeciálne vytvorené oddelenie. 

 

Najväčším problémom samosprávnych krajov je to, že nemajú určenú osobu (alebo funkciu) 

zodpovednú za informačnú bezpečnosť riadených údajov. Vytvorenie pozície zodpovednej 

za riadenie informačnej bezpečnosti prináša posun od pružného reagovania na vzniknuté 

problémy a bezpečnostné incidenty k ich predchádzaniu, systematickému riadeniu a účelnému 

vynakladaniu výdavkov na informačnú bezpečnosť. Pomenovanie tejto pozície sa v rôznych 

publikáciách odlišuje. Pre jednoduchosť ju nazvyme „osoba zodpovedná za informačnú 

bezpečnosť“.  
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Pri riadení energií v zariadeniach v správe PSK je potrebné vykonávať širokú škálu činností, 

ktoré majú zabezpečovať potrebnú úroveň informačnej bezpečnosti. Ide predovšetkým o tieto 

činnosti:  

 Riadenie bezpečnostných rizík – pravidelne vykonávať analýzu rizík a primerane 

reagovať na zistené riziká.  

 Publikačnú činnosť – vydávať, revidovať a aktualizovať interné predpisy, ktoré 

vytvárajú organizačnú politiku a kultúru vo vzťahu k informačnej bezpečnosti. 

 Vzdelávanie  zamestnancov – školenia v oblasti informačnej bezpečnosti a budovanie 

povedomia o informačnej bezpečnosti a nutnosti pracovať so správnymi údajmi 

a dátami. 

 Riadenie a implementácia projektov v rámci informačnej bezpečnosti, ktoré sú 

odvodené z reakcie na zistené riziká - osoba zodpovedná za informačnú bezpečnosť 

môže vystupovať v roli projektového manažéra, bezpečnostného špecialistu alebo 

nemusí byť vôbec zahrnutá v implementácii daného projektu.  

 Prevádzkovanie bezpečnostných technológii – osoba zodpovedná za bezpečnosť 

informačného systému, môže vystupovať aj ako bezpečnostný administrátor, ktorý 

prevádzkuje bezpečnostné technológie a pomáha ostatným členom informačných 

technológií aplikovať bezpečnostné opatrenia na systémoch mimo jeho správy.  

 Zisťovanie a report stavu bezpečnosti – stav a aktuálne potreby prezentovať vedeniu 

PSK.  

 Riešenie bezpečnostných incidentov v spolupráci so všetkými dotknutými 

organizačnými jednotkami.  

 

Všetky spomínané činnosti nemusí nevyhnutne vykonávať priamo osoba zodpovedná 

za informačnú bezpečnosť. Tieto činnosti môžu byť pokryté viacerými pozíciami v rámci 

energetického manažmentu PSK, prípadne môžu byť zabezpečované externými 

spolupracovníkmi. Hrozbou v prípade rozdelenia náplne práce osoby zodpovednej 

za informačnú bezpečnosť medzi viaceré osoby, je vznik situácie, keď pri nejasnom 

zadefinovaní zodpovedností nebude za informačnú bezpečnosť údajov zodpovedný nikto. 

Ak má osoba, zodpovedná za informačnú bezpečnosť údajov riadiť bezpečnosť skutočne 

efektívne, je vhodné, aby bola zodpovedná za výkon činností súvisiacich s riadením 

bezpečnosti a mala právomoc vynútiť ich vykonanie prostredníctvom vrcholového, resp. 

energetického manažmentu PSK v potrebnom čase, rozsahu a kvalite v prípade, že ich sama 

nevykonáva. Pridelenie viacerých činností medzi kompetencie osoby zodpovednej 

za informačnú bezpečnosť údajov  je prínosné pri budovaní jednotnej bezpečnostnej stratégie 

a architektúry PSK, nie je však nevyhnutné na riadenie bezpečnosti ako takej. Závisí 

od aktuálnych požiadaviek PSK, či osoba zodpovedná za informačnú bezpečnosť údajov  

bude zodpovedať za vykonávanie všetkých vyššie spomínaných činností alebo iba ich časti, 

prípadne budú do jej zodpovednosti zahrnuté aj iné nevymenované činnosti (napríklad dohľad 

nad správnosťou údajov).  

Podľa prieskumu stavu informačnej bezpečnosti z roku 2008 sú pri funkcii osoby 

zodpovednej za informačnú bezpečnosť najviac cenené nasledujúce znalosti:  
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 Znalosť problematiky informačnej bezpečnosti. 

 Technologické znalosti informačných systémov/informačných technológií. 

 Flexibilita a konštruktívny prístup k riešeniu problémov. 

 Schopnosť efektívnej komunikácie s vedením organizácie. 

 Analytické schopnosti. 

 Manažérske schopnosti. 

 

Tieto znalosti v určitom zmysle reflektujú aj na požiadavku náplne práce osoby zodpovednej 

za informačnú bezpečnosť.  Po odstránení počiatočných problémov informačného systému 

bude rozsah činností osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť znížený na udržiavanie 

dosiahnutej úrovne bezpečnosti. V tomto kroku má organizácia dve možnosti:  

 kombinovať funkciu osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť s inou funkciou 

v rámci organizácie alebo 

 funkciou osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť poveriť externého 

konzultanta. 

 

Z prechádzajúceho je zrejmé, že funkciu osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť môže 

obsadiť interný zamestnanec alebo externý konzultant. V niektorých prípadoch môže byť 

problém udržať a vyťažiť zamestnanca, ktorý má požadované znalosti a schopnosti. Najmä, 

ak má byť funkcia osoby zabezpečujúcej informačnú bezpečnosť kombináciou technika 

(správa bezpečnostných technológií), manažéra (vedenie projektov, komunikácia s vedením) 

a odborníka na bezpečnosť (riadenie rizík, tvorba interných predpisov a vzdelávanie). 

Naopak, výhoda obsadenia funkcie osoby zabezpečujúcej informačnú bezpečnosť interným 

zamestnancom je v jeho väčšej spätosti s ľuďmi v organizácii, jednoduchšie bude u nich 

presadzovať zásady informačnej bezpečnosti a bude citlivejšie vnímať ich potreby 

a problémy, keďže je s nimi v každodennom kontakte. Dobré vzťahy so zamestnancami 

organizácie sa však stávajú problémom v okamihu, keď je potrebné vyvodiť zodpovednosť 

a určiť sankcie za spôsobený incident alebo sa vyžaduje implementácia tvrdších pravidiel 

v rámci organizácie. Funkcia osoby zabezpečujúcej informačnú bezpečnosť môže byť 

obsadená internými zamestnancami v pozíciách:  

a)  Vedúci informačných technológií – výhodou je znalosť infraštruktúry informačných 

technológií a manažérske schopnosti. Nevýhodou môžu byť chýbajúce znalosti 

riešenia bezpečnostných problémov mimo sektoru informačných technológií, 

napríklad v oblasti personálnej a fyzickej bezpečnosti, nedostatok času na publikačnú 

činnosť a podobne. Navyše takýto človek je v prvom rade vedúcim informačných 

technológií a až potom osobou zodpovednou za informačnú bezpečnosť.  

b) Špecialista informačných technológií – výhoda špecialistov informačných technológií 

je hlboká znalosť týchto technológií a rýchle pochopenie možností technických 

bezpečnostných opatrení. Nedostatkom môžu byť chýbajúce manažérske schopnosti 

a komunikácia pri vzdelávaní zamestnancov alebo vo vzťahu s vedením, prípadne 

podcenenie významu organizačných a personálnych opatrení.  
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c) Bezpečnostný administrátor – podobná možnosť ako špecialista informačných 

technológií s hlbokou znalosťou bezpečnostných technológií. Rovnako môžu byť 

nedostatkom chýbajúce manažérske schopnosti a komunikácia, ako aj podcenenie 

organizačných a personálnych opatrení.  

d) Finančný riaditeľ – výhoda tejto možnosti je priamy kontakt na vrcholový manažment. 

V prípade, že organizácia riadi napríklad finančné riziká, má finančný riaditeľ dobré 

predpoklady na riadenie bezpečnostných rizík. Nevýhodou môže byť chýbajúca 

znalosť prostredia informačných a bezpečnostných technológií, najmä v prípade, keď 

osoba zodpovedná za informačnú bezpečnosť zodpovedá aj za prevádzku 

bezpečnostných technológií.  

e) Neobsadené – najhoršia z možností, ktorá znamená, že za riadenie informačnej 

bezpečnosti nie je zodpovedný nikto.  

Tab. č. 13: Kladné a záporné stránky obsadenia role osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť internými 

zamestnancami na rôznych pozíciách 

 Riadenie 

bezpečnostných 

rizík 

Publikačná 

činnosť 
Vzdelávanie 

Riadenie 

a implementácia 

projektov 

Prevádzka 

bezpečnostných 

technológií 

Report 

stavu 

bezpečnosti 

Vedúci IT + - - + + + 

IT špecialista - - - - + - 

Bezpečnostný 

administrátor 
- - - - + - 

Manažér 

bezpečnosti 
- + + + - + 

Finančný 

riaditeľ 
+ - - + - + 

 

Externý 

konzultant 

+ + + + + + 

 

V prípade, že PSK nemá vlastné kapacity na riadenie informačnej bezpečnosti, má možnosť 

zabezpečiť túto oblasť pomocou externého konzultanta. Pri výbere externého konzultanta sú 

jeho zodpovednosti a právomoci stanovené zmluvou. Tá by mala zaručiť, že osoba 

zodpovedná za informačnú bezpečnosť sa bude využívať podľa potrieb PSK na dohodnuté 

aktivity za primeranú cenu. Zmluvne by mala byť zadefinovaná i zodpovednosť a rozsah 

činností, ktoré bude externý konzultant v oblasti informačnej bezpečnosti vykonávať. 

Doplnenie činností nad rámec určený v zmluve (napríklad nárazové alebo projektové činnosti) 

je možné doobjednaním potrebných činností podľa aktuálnej situácie. PSK môže takto 

efektívne využívať funkciu osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť podľa svojich 

potrieb a možností, a tak efektívne riadiť náklady s tým spojené. Fakt, že osoba zodpovedná 
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za informačnú bezpečnosť údajov nie je súčasťou PSK, môže priniesť aj určité problémy 

súvisiace hlavne s orientáciou v pracovnej kultúre PSK, v spolupráci s organizačnými 

jednotkami v rámci jednotlivých organizácií alebo so striktným viazaním činností 

a zodpovedností na uzavretú zmluvu.  

Riadenie bezpečnosti je potrebné zveriť skúsenej osobe, ktorá dokáže pretvoriť zdroje, ktoré 

má PSK k dispozícii do efektívneho bezpečnostného programu. To, či bude pre funkciu osoby 

zodpovednej za informačnú bezpečnosť údajov zriadená špecifická pozícia, jej zodpovednosť 

bude pridelená niektorému zo zamestnancov, alebo činnosti plynúce z tejto funkcie bude 

vykonávať osoba z externého prostredia, závisí od aktuálnych požiadaviek a možností PSK. 

Obsadenie danej pozície je možné vzhľadom k vyvíjajúcim sa podmienkam meniť. Kladné 

a záporné stránky vymenovaných prístupov sú zhrnuté v tabuľke č. 13.  

10.5 Proces prevádzkového riadenia a navrhovania 

Energetický manažment PSK musí vyhodnotiť činnosti organizácií v správe PSK, ktoré sa 

spájajú s identifikovanými významnými spotrebičmi energie a zabezpečiť, aby tieto činnosti  

boli vykonávané spôsobom, ktorý umožní kontrolovať, resp. znižovať ich negatívne vplyvy 

tak, aby sa splnili požiadavky prijatej energetickej politiky s jej zámermi a cieľmi.  Aby tieto 

zámery a ciele mohli byť v sledovaných objektoch splnené, musia byť tieto objekty a ich 

zariadenia správne udržiavané. K uvedenému je potrebné poznať: 

 

 kto je zodpovedný za práce,  

 ktoré zariadenia si vyžadujú pravidelnú údržbu, 

 ako by mali jednotlivé zariadenia fungovať, 

 kedy vykonávať údržbu. 

  

Súčasťou činností vykonávaných prevádzkovým riadením sú: 

 pravidelné kontroly všetkých technických zariadení budov, izolácií, tesnení a podobne, 

 pravidelné prehliadky stavebných konštrukcií, stavu tesnení, náterov a podobne, 

 výmeny filtrov, mazanie motorov, ložísk, výmeny svietidiel a podobne, 

 vedenie a kontrola plánov opráv a údržby energozariadení, vykonávanie operatívnej 

údržby, 

 regulácia spôsobu vykurovania a zmeny v ročnom období, 

 pravidelné prehliadky stavebných konštrukcií (odkvapy, žľaby) a udržiavanie 

poriadku. 

 

Spôsob organizácie prevádzky jednotlivých budov závisí od ich veľkosti, požadovanej 

kvalifikácie, kompetencií a schopností personálu i od počtu zamestnancov prevádzky 

a údržby. Pre dosiahnutie efektívneho energetického manažérstva prevádzky musia byť 

splnené nasledujúce pravidlá: 

 musí byť vypracovaný detailný prevádzkový poriadok a manuál údržby budovy 
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a technických systémov, 

 prevádzkové predpisy musia byť dostupné, 

 personál musí byť dostatočne kvalifikovaný a motivovaný, 

 zodpovednosť za prevádzku a manažovanie sa musí jasne zadefinovať, 

 organizácia prevádzky a údržby musí rešpektovať špecifické podmienky prevádzky 

budovy (škola, domov sociálnych služieb, kultúrna inštitúcia, a podobne). 

 

Významným prvkom, ktorý ovplyvňuje spotrebu energií, sú výrobky a vybavenie, ktoré ju 

využívajú. Tento aspekt spotreby je možné znížiť efektívnym riadením využívania daných 

výrobkov a vybavenia a ich údržbou alebo využívaním  výrobkov a vybavenia, ktoré majú 

deklarovanú nižšiu spotrebu energie v porovnaní s inými výrobkami toho istého druhu, ako 

napríklad ohrievač vody zaradený v energetickej skupine A a ohrievač vody s rovnakými 

parametrami zaradený v energetickej skupine C, ktorý má v porovnaní s ohrievačom 

zaradeným v skupine A vyššiu spotrebu.  Tento faktor, ale aj mnohé iné, musí zohľadniť 

energetický manažment pri rozhodovaní o obstarávaní nových energetických zariadení, 

výrobkov a služieb.    

10.6 Proces obstarávania energetických služieb, výrobkov, vybavenia 

a energie 

Obstarávanie predstavuje príležitosť na zlepšovanie hospodárenia s energiou využívaním 

účinnejších výrobkov a služieb. Predstavuje možnosť komunikovať s dodávateľmi 

a ovplyvňovať ich energetické správanie. Činnosti, týkajúce sa obstarávania energetických 

služieb, výrobkov a vybavenia, ktoré majú alebo môžu mať výrazný vplyv na spotrebu 

energie, musia byť v kompetenciách energetického manažmentu. Energetický manažment 

v procese obstarávania služieb, výrobkov a vybavenia pre organizácie v správe PSK musí 

informovať dodávateľa, že obstarávanie sa čiastočne hodnotí na základe hospodárenia 

s energiou. Energetický manažment zároveň musí vypracovať kritéria na hodnotenie a nákup 

jednotlivých druhov výrobkov a služieb z pohľadu hospodárenia s energiami.  

Na základe skúsenosti z praxe môžeme povedať, že znižovanie nákladov na energie 

a zvyšovanie energetickej efektívnosti je možné vykonávať z finančného hľadiska dvoma 

spôsobmi, a to bez vynaloženia významných finančných prostriedkov a s vynaložením 

významných finančných prostriedkov. Znižovanie spotreby energie bez vynaloženia 

významných finančných prostriedkov predstavuje proces optimalizácie procesov v oblasti 

správy energie, sledovania spotrieb významných zdrojov energie, porovnávania spotrieb 

a hľadania rezerv v oblasti šetrenia s energiami, čo v konečnom dôsledku predstavuje funkčný 

energetický manažment. Znižovanie spotreby energie s vynaložením významných finančných 

prostriedkov predstavuje zásahy do technického vybavenia budov, ku ktorým patrí 

zatepľovanie, výmena rozvodov, osvetlenia, nákup technických zariadení ako sú kotly, 

vykurovacie telesá a podobne. 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

119 

 

K finančne menej náročným spôsobom znižovania nákladov na energie, ktorý ale nemá dopad 

na energetickú efektívnosť, patrí výmena dodávateľa energie. Tento spôsob je možné 

realizovať cez ukončenie zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom a uzatvorením zmluvy 

s novým dodávateľom, ktorý poskytuje výhodnejšie podmienky a ceny. Ďalšou možnosťou 

ako ušetriť pri nakupovaní energií je ich nákup na burze. Na burze je nakupované isté 

množstvo elektrickej energie alebo plynu k spotrebe za určité obdobie, najčastejšie za jeden 

rok. Uvádzané nakupované množstvo vychádza spravidla z predošlej spotreby, ktorá 

predstavuje len orientačnú hodnotu.  Môže sa stať, že spotreba sa pôsobením rôznych 

činiteľov zmení – dôjde k jej zvýšeniu alebo zníženiu. Pri platbe prebieha klasický odpočet 

z elektromeru či plynomeru a odberateľ zaplatí len skutočne spotrebované množstvo, nemusí 

sa teda obávať, že by zaplatil za väčšie množstvo, ako v skutočnosti spotreboval.  

K výhodám obchodovania na burze patrí možnosť nákupu výrazne lacnejších energií. 

Na druhej strane musí energetický manažment (zákazník) venovať viac času nákupu než 

u bežnej zmeny dodávateľa, mal by mať pripravenú stratégiu obchodovania a mal by 

dlhodobo sledovať ceny na burze.  

Pri obstarávaní energetických zariadení alebo materiálu potrebného na technickú úpravu 

budov sú verejné inštitúcie povinné riadiť sa zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“), v ktorom je definované dodržiavanie zásad hospodárnosti, 

ktoré súvisí napríklad: 

 so získaním vyššej úrovne alebo kvality služieb, tovarov a prác, 

 s prístupom k určeniu požiadaviek na predmet obstarávania tak, že uchádzači 

môžu predkladať cenovo efektívne a inovačné riešenia vyhovujúce potrebe 

obstarávateľa, 

 s intenzívnejším prístupom k rokovaniam s dodávateľskou sférou v prípravnej 

(plánovacej) etape verejného obstarávania, ktoré zaručujú obstarávateľom 

získať najlepšie zmluvy v procese verejného obstarávania. Obstarávatelia 

(energetický manažment) pri rokovaniach s podnikateľmi by mali pôsobiť ako 

rovnocenní partneri. Mali by vedieť vyhodnotiť všetky informácie získané 

na týchto rokovaniach, najmä čo sa týka skladby zmluvných cien vrátane 

úrovne služieb, tovarov a prác, časového harmonogramu, 

 s optimalizovaním nákladov dodania služieb, tovarov a prác po celé trvanie 

zmluvy, nielen obstarávacej ceny, 

 so spoluprácou s ďalšími obstarávateľmi, ktorá umožní získať najlepšiu cenu 

a istotu väčšej zľavy pri veľkoobjemových nákupoch, 

 s rozvíjaním viac efektívnych pracovných vzťahov s kľúčovými dodávateľmi, 

ktoré umožnia spoločne obstarávateľom a dodávateľom získať maximálnu 

hodnotu v súvislosti s pridelenými finančnými prostriedkami a povedú 

k redukovaniu nákladov a osvojeniu si inovačných prístupov, 

 s redukovaním nákladov na obstarávanie tovarov, služieb, ktoré súvisí 

so zúžením rozsahu obstarávania a finančných procesov a podobne. 
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V súvislosti s verejným obstarávaním je vhodné spomenúť, že dňa 15. januára 2014 Európsky 

parlament schválil návrhy dvoch nových smerníc EÚ v oblasti obstarávania, a to Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom 

subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových 

služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

Slovenská republika ako jeden z členských štátov EÚ má dva roky na ich zapracovanie 

do vnútroštátnych právnych predpisov. Cieľom týchto smerníc, oficiálne nazvaných ako 

„smernice pre zadávanie verejných zákaziek v Európskej únii“, je modernizovať existujúce 

pravidlá EÚ pre verejné obstarávanie tým, že zjednodušia postupy a urobia obstarávanie 

pružnejším. EÚ pochopila, že sa môže stať strategickým nástrojom pre zvýšenie 

transparentnosti procesu obstarávania a v neposlednom rade nástrojom pre zvyšovanie kvality 

projektov pri zabezpečení efektívneho vynaloženia nákladov.  

 

V procese výberu dodávateľov bude energetický  manažment plniť nasledujúce činnosti: 

 výber dodávateľov a odborné poradenstvo v tejto sfére, 

 priebežné sledovanie plnenia zmlúv od jednotlivých dodávateľov energií, 

 evidencia zmlúv o dodávkach energií v informačnom systéme. 

Pri výbere dodávateľov energií a stanovovaní zmluvných podmienok sa vyžaduje účasť 

pracovníkov energetického manažmentu. Pracovníci energetického manažmentu v spolupráci 

so štatutárnym zástupcom organizácie oslovia možných dodávateľov energií o predloženie 

cenovej ponuky vrátane návrhov ďalších požiadaviek týkajúcich sa zásobovania energiami. 

Po doručení ponúk ich pracovníci energetického manažmentu vyhodnotia a dajú zástupcovi 

organizácie odporúčanie, s kým by mal zmluvu uzatvoriť. Je možné, aby pracovníci 

energetického manažmentu dohodli výhodné zmluvné podmienky o dodávke energií 

pre viaceré subjekty PSK. Vyžaduje sa však ich súčinnosť a spolupráca.  Tým, že pracovníci 

energetického manažmentu budú mať prehľad o zmluvách a o ich trvaní, môžu byť 

iniciátormi obstarávania energií pre viaceré organizácie PSK od jedného dodávateľa. 

   

Zodpovednosť za implementáciu procesu výberu dodávateľov pripadne na štatutárnych 

zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí budú mať povinnosť prizvať 

k výberovému konaniu pracovníkov energetického manažmentu, resp. uzatvárať zmluvy 

s dodávateľmi energií po doručení stanoviska energetického manažmentu.  Vyššie popísaný 

postup sa nevzťahuje len na dodávateľov energií, ale aj na dodávateľov energetických 

zariadení a spotrebičov energií.  
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11 Proces  kontroly 
 

V súvislosti s neustále sa zvyšujúcimi cenami za energiu je potrebné, aby energetický 

manažment PSK venoval čoraz väčšiu pozornosť oblasti spotreby energií a nákladom na nich 

vo vlastných budovách i v budovách, ktoré má v nájme. Energetický manažment musí 

kontrolovať spôsob využívania energií, faktúry a platby za energie v jednotlivých 

organizáciách spadajúcich pod správu PSK. Táto činnosť obsahuje kontrolu vecnej 

správnosti, kontrolu správnosti sadzieb za energiu, sústavné preverovanie možnosti využitia 

výhodnejšej sadzby a  kontrolu prekračovania dohodnutých maxím. Je potrebné realizovať 

systematické dlhodobé sledovanie spotreby energie prostredníctvom vlastných odpočtov 

spotreby na fakturačných i podružných meračoch, monitorovanie, zaznamenávanie 

a zálohovanie dát a údajov,  navrhovanie a realizovanie efektívnych opatrení pre znižovanie 

spotrieb energií. 

 

11.1 Proces monitorovania, merania a analýzy 

Cieľom monitorovania a merania je zabezpečenie kvantifikovania a zaznamenávania spotrieb 

energií energetických celkov alebo jednotlivých energetických zariadení a spotrebičov 

v objektoch patriacich PSK. Úroveň merania spotrieb energií závisí od významnosti 

jednotlivých energetických zariadení a spotrebičov v rámci organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK.  

Činnosti spojené so sledovaním a vyhodnocovaním spotreby energie sú logické, majú význam 

a prinášajú úspory, pričom sa musia  vykonávať neustále a nepretržite. Výstupy vyhodnotenia 

a analýza spotreby sa musí formou správy predkladať v pravidelných intervaloch 

kompetentným riadiacim pracovníkom, ktorí na ich základe môžu rozhodovať a jednať. 

Na vyhodnocovanie nameraných údajov existuje viacero spôsobov. Spoločným cieľom 

všetkých metód vyhodnocovania je nájsť určitú optimálnu spotrebu daného energetického 

zariadenia. Optimálna spotreba je určená spravidla až na základe dlhodobého pozorovania 

energetického zariadenia, ktoré trvá  jeden rok. 

Ručné vyhotovovanie diagramov znázorňujúcich závislosti jednotlivých spotrieb 

od prevádzkových parametrov pre vyhodnocovanie nameraných údajov je  prácny a náročný 

spôsob. Existuje však programové vybavenie (navrhovaný informačný systém), ktoré 

umožňuje analyzovať zhromaždené údaje z prevádzky. Takéto softwarové produkty sa 

nastavujú podľa špecifík jednotlivých prevádzok. Zjednodušene povedané, do programu sú 

vkladané získané údaje z prevádzky (v pravidelných časových intervaloch), ktoré sú následne 

porovnávané s cieľmi, čiže optimálnymi hodnotami. Optimálna hodnota - cieľ sa určuje 

po uplynutí určitého času, v ktorom sa vyhodnocujú údaje o vonkajšej teplote s celkovou 

spotrebou či už tepla, vody alebo elektriny. Výstupom programu sú grafické zobrazenia, 

na ktorých sú sledované odchýlky reálnej spotreby od cieľovej. Na základe toho sú prijímané 

opatrenia ako napríklad nastavenie regulačných prvkov alebo zmena pracovných návykov 

obsluhy energetických zariadení. 
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Pre správne fungovanie a vyhodnocovanie energetických systémov je nevyhnutné zabezpečiť 

monitorovanie spotreby a výroby energií. Monitorovaním sa dosiahne: 

 

- zaistenie bezpečnosti pri prevádzke systému, 

- zaistenie prevádzkyschopného stavu energetických systémov, 

- zaistenie optimálnej prevádzky energetického systému. 

Pre zaistenie správneho vyhodnocovania meraných údajov je potrebné pri meraní fyzikálnych 

veličín dodržiavať určité pravidlá: 

 

- rozlišovanie jednotlivých typov fyzikálnych veličín, 

- používanie sústavy jednotiek SI, 

- využívanie meracích zariadení určených na meranie daných veličín 

s primeranou presnosťou merania a vhodným meracím rozsahom, 

- vypracovanie plánu meracích miest a plánu odpočtu meračov vo vhodných 

periodických intervaloch, 

- pravidelné overovanie meračov. 

Sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energie je založené na periodických (denných, 

týždenných, mesačných) odpočtoch spotreby energie a odpovedajúcich priemerných 

vonkajších teplôt. 

 

Na implementáciu systému sledovania a vyhodnocovania spotreby tepla sú potrebné tieto 

zariadenia / nástroje: 

- meracie vybavenie, 

- ET - diagram pre objekty - ET diagram predstavuje závislosť spotreby energií 

od vonkajšej teploty. V rámci jednotlivých dní, keď je rovnaká vonkajšia 

teplota, musí byť rovnaká alebo aspoň podobná spotreba energií, 

- záznamové schémy a formuláre, 

- kontrolný zoznam príčin a odchýlok. 

Vyhodnocovanie spotrieb energií (z nameraných údajov) s využitím informačného systému 

a ich analýza slúžia k nasledujúcemu plánovaniu činností v oblasti úspor jednotlivých druhov 

energií s prihliadnutím na charakteristiku objektov. K zabezpečeniu týchto činností musí 

energetický manažment  PSK v plánovaných intervaloch zaistiť  monitorovanie, meranie 

a analýzu kľúčových charakteristík zameraných na hospodárenie s energiou.  

 Podľa normy ISO 50001:2011 by kľúčové charakteristiky mali zahŕňať:  

 významné  využívania energie a ďalšie výstupy z preskúmania  používania energie,  
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 príslušné premenné, ktoré sa vzťahujú na významné využívania energie, 

 ukazovatele hospodárenia s energiou, 

 účinnosť akčných plánov pri dosahovaní zámerov a cieľov, 

 hodnotenie skutočnej spotreby energie oproti očakávanej spotrebe energie. 

Výsledky monitorovania a merania kľúčových charakteristík sa musia zaznamenávať 

a archivovať. Plán merania energie  musí byť primeraný veľkosti a zložitosti objektu i jeho 

technickému vybaveniu určenému na monitorovanie a meranie spotreby energie.  

Energetický manažment PSK musí určovať a v pravidelných intervaloch preskúmavať 

potreby meraní (rozsah, častosť, a podobne). Zároveň musí zabezpečiť, aby zariadenia 

používané pri monitorovaní a meraní  vyššie vymenovaných kľúčových charakteristík 

poskytovali údaje, ktoré sú presné a opakovateľné. Záznamy o kalibrácii  a ďalších spôsoboch 

určovania presnosti a opakovateľnosti  sa musia archivovať. Energetický manažment PSK 

musí preskúmať významné odchýlky  hospodárenia s energiou a stanoviť nápravné opatrenia 

na ich odstránenie i preventívne opatrenia, aby sa predišlo opakovaniu neželaných stavov 

v budúcnosti. Výsledky týchto činností sa musia dokumentovať a uchovávať.   

Meradlá spotreby energie musia byť inštalované na takých miestach a v takom počte, aby 

z údajov z nich získaných bolo možné vykonať štruktúrovanú analýzu spotreby. Napríklad 

k výpočtu účinnosti výroby tepla v kotolni je potrebné merať všetky vstupy a výstupy energie, 

v prípade spotreby elektrickej energie je dôležité merať spotrebu samostatne na bežnú 

prevádzku objektu a samostatne spotrebu kotolne alebo klimatizačných jednotiek, prípadne 

ďalších technologických zariadení (v kuchyni).   

 

Odpočty spotreby energie musia byť uskutočňované v pravidelných intervaloch,  napríklad 

denne, týždenne, v krajnom prípade mesačne. V týchto intervaloch sa následne nameraná 

spotreba analyzuje formou jednoduchých štatistických prehľadov alebo podrobných analýz 

vo vzťahu k objektu, činnostiam a podobne. Oboznámenie a informovanie poverených 

pracovníkov organizácií o odpočtoch spotrieb energií, časový harmonogram odpočtu spotrieb 

energií, ako aj ďalšie činnosti s tým súvisiace bude koordinovať energetický manažment 

pomocou manažéra. Existujú dva spôsoby vykonávania odpočtov: 

1. spôsob  

 poverený pracovník v štruktúre manažmentu vykoná odpočty z meračov energií 

do pripravených záznamových formulárov. Frekvenciu odpočtov z meračov energií 

určí energetický manažment, 

 

 štatutárny zástupca organizácie zabezpečí zaslanie údajov o spotrebách energií 

energetickému manažmentu v stanovených lehotách, 

 

  pracovník energetického manažmentu (administratívny pracovník) zabezpečí vloženie 

údajov o nameraných spotrebách energií do informačného systému. 
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2. spôsob  

 pri meračoch s automatickým odpočtom dát sa zrealizuje odpočet a vloženie údajov 

do informačného systému automaticky. Odpočet bude iniciovaný podľa vopred 

daného časového plánu alebo príkazom pracovníka energetického manažmentu podľa 

potreby, 

 

 poverený pracovník energetického manažmentu, vykoná odpočty z meračov energií 

do pripravených záznamových formulárov tam, kde nie je možný diaľkový odpočet, 

t.j. automatizovaný odpočet dát,  

 

 poverený pracovník energetického manažmentu  vykoná kontrolné odpočty z meračov 

energií do pripravených záznamových formulárov v prípade výpadku prenosu údajov 

z inteligentných meracích systémov alebo inej technickej poruchy meračov energií. 

 

Cieľom je dopracovať sa k 2. spôsobu odpočtu dát z meračov energií vo všetkých 

organizáciách PSK s dôrazom na diaľkový odpočet dát. Pre vypracovanie objektívnej analýzy 

je potrebné presne definovať merané veličiny a meracie miesta. Energetický manažment PSK 

musí v objektoch vo vlastníctve PSK i objektoch, ktoré má v nájme sledovať predovšetkým 

spotrebu elektrickej energie, ktorá je meraná v kilowatthodinách, spotrebu plynu, ktorý sa 

využíva na vykurovanie, ohrev vody a varenie a je meraný v kilowatthodinách alebo metroch 

kubických
 

a spotrebu tepelnej energie určenej na vykurovanie stanovovanej 

v kilowatthodinách. Na tento účel sa nasadzujú vhodné technické prostriedky a nimi 

namerané hodnoty sa ukladajú do zabezpečeného úložiska. Meranie spotreby energií 

s požadovaným členením je potrebné vykonávať primerane dlhú dobu, aby analýza 

nameraných údajov poskytla objektívne výstupy požadovanej kvality. Výsledkom analýzy sú 

reporty a štatistické vyhodnotenie nameraných údajov. Reporty popisujú kritické hodnoty 

spotreby s identifikáciou výskytu a slúžia ako podklad pre vypracovanie návrhu 

optimalizačných opatrení.  Zodpovednosť za implementáciu procesu merania 

a zaznamenávania spotrieb energie pripadne na energetického manažéra v skupine 

energetického manažmentu. Zabezpečenie vykonávania odpočtov z meračov spotrieb energií 

je jednou zo základných činností, ktorú je nutné zabezpečiť v jednotlivých organizáciách 

PSK. Neplnenie tejto činnosti má za následok narušenie implementácie celého základného 

procesu energetického manažérstva.  

Meranie a zaznamenávanie spotrieb energií tvorí základ energetického manažmentu, preto je 

nutné tento proces uviesť do praxe čo najskôr. Súčasťou merania je i sledovanie 

a dodržiavanie parametrov vnútorného prostredia na hodnotách daných platnými právnymi 

predpismi, čo prináša úspory energie plynúce predovšetkým zo spôsobu prevádzkovania 

zariadení. K tomuto účelu je potrebné identifikovať vhodné umiestnenie snímačov, resp. 

priestorových regulátorov v rámci určenia referenčných bodov. 

Sledovanie parametrov vnútorného prostredia sa odporúča vykonávať vždy pri zmene 

nastavenia regulačného systému alebo po iných zásahoch do vykurovacieho, alebo 

chladiaceho systému. Súčasťou procesu je sledovanie vonkajšej teploty vzduchu. Túto 

činnosť je možné vykonávať s použitím meračov teploty so záznamom alebo využiť údaje 
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poskytované SHMÚ. Zmenou prevádzky energetických zariadení sa často ovplyvňujú 

parametre vnútorného prostredia, pričom tieto zmeny vplývajú na celkovú spotrebu energií. 

Kontrolu parametrov vnútorného prostredia, vrátane poskytovania odbornej pomoci, bude 

vykonávať energetický manažment. Vyhodnocovanie nameraných údajov spolu so spotrebou 

energie za sledované obdobie zabezpečuje energetický manažment, ktorý zabezpečí 

identifikáciu „referenčných miestností“ a zadefinuje kritériá hodnotenia. Meranie 

a zaznamenávanie spotrieb energií spolu so sledovaním vnútorného prostredia prináša 

detailný prehľad o spotrebách energií v jednotlivých organizáciách, väčšiu kontrolu 

nad hospodárením s energiami a využívaním prideľovaných finančných prostriedkov 

v jednotlivých organizáciách zo strany vedenia PSK. Prínosom procesu merania 

a zaznamenávania spotrieb energií je úspora energií a súvisiaca úspora nákladov spojených 

s nákupom energie. Vykonávanie záznamov o spotrebách energií tvorí základ hodnotenia 

prevádzkovateľov zariadení a spotrebičov s následnou kontrolou nadriadenou autoritou. 

Z praxe vyplýva, že len samotným meraním a zaznamenávaním spotrieb energií je možné 

dosiahnuť úsporu nákladov na energiách vo výške cca 5 %.  

11.2 Proces posudzovania zhody a vyhodnocovania spotrieb energií 

Energetický manažment PSK  musí v plánovaných intervaloch posudzovať zhodu 

s požiadavkami, ktoré sa organizácia zaviazala plniť v súvislosti  s využívaním energie  a jej 

spotrebou. Musí prehodnocovať čiastkové ciele a smerovanie jednotlivých organizácií, 

pričom záznamy o výsledkoch posudzovania zhody sa musia uchovávať. Proces posudzovania 

zhody a vyhodnocovania spotrieb energií je možné považovať za jednu z najdôležitejších 

činností celého energetického manažmentu, pretože jeho výsledkom je znižovanie spotreby 

energií a dlhodobé udržiavanie spotrieb energií na optimálnej úrovni. Kontrola hospodárnosti 

využívania energií v jednotlivých organizáciách PSK vedie k úspore finančných prostriedkov 

pri platbách za energie a servis zariadení. Priebeh vyhodnocovania spotrieb energií pozostáva 

z nasledujúcich krokov: 

 vloženie informácií o nameraných spotrebách energií do informačného systému,  

 vloženie informácií o klimatických podmienkach do informačného systému,  

 spracovanie údajov pomocou informačného systému s definovaným algoritmom,  

 analýza vyhodnotených údajov informačným systémom, 

 zhotovenie výstupov z vyhodnocovania spotrieb energií. 

 

Z dlhodobého hľadiska predstavuje zavedenie tohto procesu zabezpečenie efektívnej 

prevádzky spotrebičov energií a energetických zariadení, minimalizovanie nákladov 

vynakladaných na energie a návrhy úsporných opatrení. 

 

11.3  Proces interného auditu, nápravnej a preventívnej činnosti 

Pred zavedením systematického sledovania dlhodobej spotreby energií je nevyhnutné poznať 

skutkový stav vlastnej spotreby energie v jednotlivých budovách. Na zistenie súčasného stavu 

je vhodné vypracovať kvalifikovaný energetický audit, ktorý slúži na posúdenie 
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východiskového stavu a poukáže na možný potenciál úspor a navrhne príslušné technické 

i organizačné opatrenia. Po ukončení energetického auditu je potrebné naďalej systematicky 

sledovať spotrebu energie, pričom je potrebné opierať sa o vlastné merania a vyhodnocovať 

spotrebu energie podľa vlastných odpočtov.  Energetický manažment PSK  musí vykonávať 

interné audity v plánovaných intervaloch, aby sa zabezpečilo, že systém energetického 

manažmentu: 

 je v súlade  s určenými energetickými zámermi a cieľmi, 

 je efektívne zavedený a udržiavaný, 

 zlepšuje hospodárenie s energiou. 

Plán auditu a jeho časový harmonogram musia byť vypracované s ohľadom  na stav  

a dôležitosť činností a oblastí, ktoré majú byť predmetom auditu, ako aj na výsledky  

predchádzajúcich auditov. Energetický manažment musí zabezpečiť výber audítorov  a tiež to, 

aby vykonávaním auditov bola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť procesu auditu. 

Záznamy výsledkov auditu  sa musia uchovávať a energetický manažment o ich výsledkoch 

musí informovať vrcholový manažment. Audit predstavuje nástroj, ktorý odhalí skutočné 

a potenciálne nezhody, pričom energetický manažment sa v týchto prípadoch musí zaoberať  

ich odstránením a  prijímaním nápravných i preventívnych  opatrení vrátane: 

 preskúmavania nezhôd alebo potenciálnych nezhôd, 

 určenia príčin nezhôd alebo potenciálnych nezhôd, 

 vyhodnotenia potreby činnosti, aby sa zabezpečilo, že nezhody sa nevyskytnú alebo sa 

neobnovia,  

 určovania  a zavádzania primeraných potrebných činností, 

 vedenia záznamov o nápravných činnostiach a preventívnych činnostiach,  

 preskúmavania účinnosti  nápravných činností a preventívnych činností. 

 

Nápravné činnosti a preventívne činnosti  musia byť primerané  rozsahu  skutočných alebo 

potenciálnych  problémov v proces hospodárenia s energiou.  

 

11.4 Energetický audit a energetická certifikácia 
 

Náklady na palivá a energie tvoria najvýznamnejšiu položku v rozpočte PSK. Pre zníženie 

týchto nákladov je potrebné zrealizovať určité úsporné opatrenia, ktoré budú viesť k zníženiu 

spotreby energie. Nástrojmi k hľadaniu takýchto opatrení sú: 

 energetický audit,  

 energetická certifikácia a 

 správa o kontrole zdrojov tepla a klimatizačných systémov. 

 

Energetický audit  

Cieľom energetického auditu je navrhnúť a ekonomicky vyhodnotiť a zaistiť najvýhodnejšiu 

variantu optimálnej spotreby energie. Výsledkom energetického auditu je dokument, ktorý 

poskytuje objektívny náhľad na možnosti a úrovne využívania energie v skúmanom objekte 

a navrhuje opatrenia, ktoré je nutné realizovať pre dosiahnutie úspor energie. Energetický 
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audit sa vyžaduje ako súčasť projektu pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na obnovu budov. Aj na základe výsledkov energetických auditov (posudzovanie a návrh 

efektívneho riešenia na znižovanie energetickej náročnosti budov) sú projekty hodnotené a je 

rozhodované o  pridelení alebo nepridelení finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 

EÚ. 
 

Napriek tomu, že energetický audit nie je vo väčšine prípadov povinný, navrhuje sa jeho 

vypracovanie pre všetky organizácie PSK. Podrobný energetický audit poskytuje celkový 

prehľad o energetickom hospodárstve organizácie (technické a prevádzkové hodnotenie), 

hodnotí súčasný stav a poskytuje návrhy riešení nevyhovujúceho stavu vrátane ekonomického 

hodnotenia. Vypracované energetické audity majú byť archivované v papierovej 

a elektronickej podobe energetickým manažmentom a v príslušnej organizácii. Energetické 

audity vypracováva energetický audítor. Podľa zákona je energetickým audítorom fyzická 

osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky, resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Energetický audit môže slúžiť rôznym účelom: 

 stanovenie priorít pre prípravu a realizáciu energeticky úsporných opatrení, 

 ako podklad pre žiadosť o akúkoľvek formu podpory na realizáciu energeticky 

úsporných opatrení, 

 pre potreby štátnej regulácie, 

 pre hľadanie finančných zdrojov v energetickom sektore. 
 

Úvodný audit má informatívny charakter a je ho možné rozdeliť na prehliadkový a základný 

energetický audit. Prehliadkový audit slúži k základnému ohodnoteniu potenciálu úspor 

a poskytnutiu informácií, či je účelné vykonať audit vyššieho typu a pripraviť realizáciu 

úsporných opatrení. Často sa vykonáva bez dostatočných podkladov a je založený 

na skúsenostiach energetického audítora. Základný energetický audit si vyžaduje zber údajov 

o spotrebe a nákladoch za energie. Výstupom tohto typu auditu je správa, ktorá vyjadruje 

nedostatky v hospodárení s energiami a predkladá hrubý návrh možných energeticky 

úsporných opatrení s  odhadom nákladov na ich realizáciu. Podrobný energetický audit 

analyzuje stav energetického hospodárstva s cieľom nájdenia príčin strát a vysokých nákladov 

za energie. Nachádza možné riešenia na zníženie nákladov a vyžaduje si odborné znalosti 

a skúsenosti energetického audítora. Energetický audit je potrebné vykonať pred prípravou 

projektu a pred rozhodovaním o realizácii investičných aktivít. 

 

Energetická certifikácia a energetický certifikát 

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom 

energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať 

skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy. 

Energetická certifikácia je povinná: 

a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému 

nájomcovi, 
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b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m
2
 celkovej podlahovej plochy užíva orgán 

verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, 

c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je 

dobrovoľná. 

Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska 

základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej 

hospodárnosti budov ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti 

budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu 

uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov 

a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti 

a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti (triedy A - G). Pri hodnotení sa 

berú do úvahy tepelno-technické vlastnosti budovy, vykurovací systém, klimatizácia, vetranie, 

osvetlenie, využívanie obnoviteľných zdrojov energií a emisie CO2 vznikajúce pri spaľovaní 

palív. Osvedčením o vykonanej certifikácii budovy je energetický certifikát. Výňatok 

z energetického certifikátu - energetický štítok sa musí umiestniť v budove na viditeľnom, 

verejne prístupnom mieste.  Energetický certifikát sa vystavuje na 10 rokov. Ak sa počas 

doby platnosti certifikátu vykonajú úpravy, ktoré vplývajú na spotrebu energie budovy, 

certifikát stráca platnosť a je potrebné vypracovať nový.  

Kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov 

Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov zavádza 

nástroj a ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly vykurovacieho systému  

a klimatizačných systémov i odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov 

a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu. Interval 

pravidelnej kontroly kotlov sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 12 rokov a u klimatizačných 

systémov od 2 do 8 rokov. Výsledkom vykonanej kontroly kotla alebo klimatizačného 

systému je vystavenie správy o kontrole. 

  

11.5 Proces riadenia záznamov 
 

Energetický manažment PSK musí  vytvoriť a udržiavať záznamy podľa potreby, aby bol 

schopný preukázať zhodu  s požiadavkami, systému energetického manažérstva a legislatívy, 

ktoré sa týkajú hospodárenia s energiou. Energetický manažment musí zaviesť kontroly 

zamerané na identifikáciu, vyhľadávanie a uchovávanie záznamov. Záznamy musia byť 

čitateľné, identifikovateľné nielen v súčasnosti, ale aj do budúcna. Všetky tieto činnosti má 

zabezpečiť informačný systém prevádzkovaný energetickým manažmentom. 
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12 Proces preskúmavania manažmentom  
 

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce prostredie hospodárenia s energiou stavia PSK 

pred problém zabezpečenia energeticky efektívneho nakladania s významnými zdrojmi 

energie a palivami. Rozhodujúcim faktorom je nasadenie energeticky menej náročných 

zariadení, marketingová stratégia hospodárenia s energiou odvíjajúca sa od kvality, ceny 

produktov a energetických zdrojov, zmluvných podmienok a servisných podmienok. 

Rozhodujúcim faktorom smerom do vnútra  PSK (interné prostredie) je systém a schopnosť 

riadiť nakladanie s energiami. Efektívne prístupy si vyžadujú zavádzanie nových metód 

riadenia, zmeny v prístupoch a spoluprácu s externým odborným prostredím. Je dôležité 

upozorniť, že energetický manažment v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť 

pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. V súčasnosti je však potrebné povedať, 

že zavedenie energetického manažmentu neznamená automaticky okamžité zlepšenie 

nakladania s energiami. Dôležitým faktorom je samotný postoj vedenia PSK, či využije a ako 

využije zavedený energetický manažment vo svoj prospech a ako podporí spoluprácu 

s externým odborným prostredím. Zavedenie systému riadenia energií prostredníctvom 

energetického manažmentu prináša so sebou zmeny, ktoré sa týkajú nielen zamestnancov 

a ich práce, ale i spôsobu implementácie nových poznatkov a riešení do procesu hospodárenia 

s významnými zdrojmi energie. Zavedenie a kontrola činnosti pod správou energetického 

manažmentu nie je jednoduchá, dôležitú úlohu zohráva firemná kultúra  PSK. Z hľadiska 

udržateľnosti implementovaných procesov je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, 

primerane motivovať ľudí i odborníkov, vytvoriť tvorivú atmosféru, podporovať tímovú prácu 

a komunikáciu. 

 

Cieľom preskúmania je analyzovať výkonnosť systému energetického manažmentu v určitých 

vopred stanovených časových intervaloch. Ako minimálny sa javí interval jedného roka, 

v prípade potreby je možné tento interval skrátiť. Proces preskúmania manažmentom 

pozostáva z vykonania analýzy informácií získaných na základe zistení auditu (vrátane 

nápravných a preventívnych opatrení). Analyzujú sa spôsobilosť procesov, ukazovatele 

výkonnosti, činnosti pre zlepšovanie, potreby zmien a všetky ostatné súvisiace problémy. 

Informácie potrebné k takejto analýze by mal zozbierať a spracovať predstaviteľ 

energetického manažmentu od poverených osôb z jednotlivých organizácií pod správou PSK 

a následne na to predložiť správu na preskúmanie manažmentom. V tejto správe by mali byť 

zahrnuté aj rozhodnutia z predchádzajúcich preskúmaní, ktoré môžu tvoriť samostatnú stranu 

pripojenú k zápisnici z preskúmania. 

Spôsob vykonania preskúmania záleží na potrebách a rozhodnutí vrcholového a energetického 

manažmentu PSK. Manažment môže rozhodnúť o vykonaní preskúmania s akoukoľvek inou 

relevantnou manažérskou aktivitou, ktorú v danom čase považuje za potrebnú a užitočnú 

pre proces znižovania energetickej náročnosti organizácií spadajúcich pod jeho správu. Proces 

preskúmania a jeho výsledky musia byť zdokumentované. Záznam z preskúmania a jeho 

formu si stanoví energetický manažment. Záznam môže mať podobu zápisnice zo zasadnutia 

alebo podobu iného neoficiálneho dokumentu, napr. tabuľka obsahujúca  postupy a  zistenia.  

Vstupy do preskúmania manažmentom musia obsahovať:  
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 činnosti vykonané po predošlom preskúmaní manažmentom,  

 preskúmanie energetickej politiky,  

 preskúmanie hospodárenia s energiou a súvisiacich ukazovateľov hospodárenia 

s energiou, 

 výsledky posudzovania súladu s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch 

a s inými požiadavkami, ktoré sa energetický manažment zaviazal plniť, 

 informácie o miere, v akej sa splnili stanovené energetické ciele a zámery, 

 výsledky auditu, 

 aktivity nápravných činností a opatrení,  

 predpokladané hospodárenie s energiou na nasledujúce obdobie,  

 odporúčania na zlepšenie.  

 

Výstupy z preskúmania manažmentom musia obsahovať akékoľvek rozhodnutia alebo 

činnosti, ktoré sa týkajú: 

 zmien v hospodárení s energiou v zariadeniach pod správou PSK,  

 zmien energetickej politiky,  

 zmien ukazovateľov hospodárenia s energiou,  

 zmien zámerov, cieľov alebo iných prvkov systému energetického manažérstva 

v súlade so záväzkom Prešovského kraja o sústavnom zlepšovaní, 

 zmien prideľovania zdrojov. 
 

Výsledky preskúmania môžu viesť k aktualizácii systému energetického manažmentu, 

energetickej politiky a cieľov, opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, alokácii 

potrebných zdrojov a k niektorým iným krokom, ktoré sú potrebné na zvýšenie energetickej 

efektívnosti organizácií v správe PSK. Na základe skúseností z auditov je možné konštatovať, 

že slabou stránkou po zavedení systému energetického manažérstva je systém preverovania 

jeho funkčnosti  i spôsob hodnotenia plnenia požiadaviek voči prijatej a platnej referenčnej 

úrovni. V tejto fáze je nutné podporovať a rozvíjať procesy merania, monitorovania, vrátane 

procesov zlepšovania. Medzi kľúčové procesy, ktoré deklarujú úroveň plnenia stanovených 

cieľov patria: 

• preskúmanie energetickým manažmentom, 

• samohodnotenie vlastným manažmentom, 

• audity hospodárenia s energiou. 

 

Preskúmanie energetickým manažmentom je jednou z úloh, ktoré pravidelne 

a systematicky hodnotia vhodnosť, primeranosť, efektívnosť i účinnosť zavedeného systému 

energetického manažérstva. Preskúmanie energetickým manažmentom predstavuje jeden 

z kľúčových procesov, ktorý svojou úrovňou a zvolenými metódami môže zásadne ovplyvniť 

prácu manažmentu a budúcnosť PSK. Výsledky z preskúmania sú prezentované vrcholovému 

manažmentu s cieľom ovplyvniť proces riadenia hospodárenia s energiami a naplánovať 

vhodné a dostatočné zdroje na ich zabezpečenie. Výsledky preskúmania musia zistiť 

príležitosti na zlepšenie a potrebu zmien systému energetického manažérstva, vrátane 

energetickej politiky a cieľov energetickej politiky. Vhodne vykonané preskúmanie prináša 
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smerovanie a požiadavky na zmeny v hospodárení s energiami a dáva do súladu očakávania 

zainteresovaných strán v procesoch zvyšovania energetickej efektívnosti. Pre lepšie 

uplatňovanie požiadaviek, vychádzajúcich z cieľov kvality, je vypracovanie projektov 

zlepšovania kvality na základe indikátorov energetickej náročnosti a efektívnosti systému 

pod správou energetického manažmentu. Celé preskúmanie manažmentom bude účinné 

a efektívne jedine vtedy, ak nebude vykonané formálne, ale výstupy budú systémovo 

riešiteľné. Výsledky získané zo záverov sú cennými a dôležitými informáciami 

pre plánovanie ďalších aktivít v procese zlepšovania hospodárenia s energiami a vytvárania 

zdrojov pre realizáciu vytýčených cieľov, vrátane súvisiacich opatrení. Základným 

predpokladom účinného uplatňovania, rozvíjania a zlepšovania je existencia procesu 

hodnotenia referenčnej úrovne a procesného riadenia zmenového konania súvisiaceho 

s referenčnou úrovňou. 

 

Samohodnotenie vlastným manažmentom umožňuje veľmi disciplinovaný, systematický 

pohľad na systém hospodárenia s energiami. Umožňuje zistiť, či sa PSK  zlepšuje a pristupuje 

systematicky  k nakladaniu s energetickými zdrojmi, palivami a ich celkovému využitiu. 

Samohodnotenie môže poskytnúť celkový prehľad o výkonnosti PSK a o stupni zrelosti 

zavedeného systému manažérstva energií. Pomáha na základe pridelených kompetencií 

identifikovať oblasti vyžadujúce zlepšenie a určiť priority v oblasti zvyšovania energetickej 

efektívnosti, vrátane nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie. Samohodnotenie 

manažérmi na vybraných  stupňoch riadenia predstavuje rozsiahle a systematické 

preskúmanie  činností a výsledkov v porovnaní so systémom hodnotenia energetickým 

manažmentom. Porovnaním oboch metód je možné následne stanoviť kritické miesta alebo 

výnimočnosť v procese zvyšovania energetickej efektívnosti. Základným cieľom 

samohodnotenia prostredníctvom vlastných manažérov je odhalenie silných stránok a najmä 

príležitostí k zlepšeniu v nakladaní s energiami.  

Metódy: 

- metóda “pro forma” - jej charakteristickým rysom je využitie vopred pripravených 

formulárov. Tieto formuláre kopírujú požiadavky systému energetického manažmentu 

a vytýčených cieľov. 

- Metóda maticového diagramu patrí medzi najjednoduchšiu, ale  zároveň najmenej 

objektívnu a nie presnú metódu sebahodnotenia. Táto metóda  samohodnotenia je príliš 

povrchná. 

- Metóda work shopu je metóda samohodnotenia, ktorá vyžaduje aktívnu účasť vrcholového 

vedenia. Vrcholové vedenie má priamu zodpovednosť nielen za vyhodnotenie stavu 

samosprávy, ale i za zber a vyhodnotenie dát. Vedie ju dobre trénovaný expert, ktorý plní 

úlohu moderátora a poradcu, nie je však arbitrom. Je podmienená skutočným záujmom 

pracovníkov vrcholového manažmentu  a ochotou vykonať kvalitné samohodnotenie. 

- Dotazníková metóda je metóda, ktorá ma najbližšie k procesu interných auditov systému 

manažérstva kvality. Podmienkou aplikácie tejto metódy je počiatočný výcvik interných 

posudzovateľov a zostavenie zoznamu hodnotiacich otázok s ohľadom na charakter procesu 
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v PSK. Aj keď metóda vyžaduje najmenej náročný výcvik, jej výsledky sú skôr orientačného 

charakteru. 

- Metóda zapojenia spolupracovníkov je charakteristická širokým zapojením zamestnancov 

PSK do všetkých fáz samohodnotenia. Táto metóda  patrí medzi metódy náročné na zdroje 

a čas, ale zároveň jej objektívnosť je vysoká. 

Audity hospodárenia s energiami priebežne overujú funkčnosť systému energetického 

manažérstva a taktiež spoľahlivosť jeho riadenia. Audity hospodárenia s energiou sú 

v súčasnosti najúčinnejším nástrojom na zistenie funkčnosti energetických manažmentov 

a systémov, ktoré pre procesy hospodárenia s energiou zavádzajú a zároveň slúžia ako zdroj 

podnetov na zlepšovanie procesov. Dodržiavanie zásad auditovania, riadenie programov 

auditu, realizáciu auditov systému energetického manažérstva zabezpečuje energetický 

manažment. Audit je proces získavania dôkazov o objektívnom a odborne zabezpečenom 

prehodnocovaní referenčnej úrovne s cieľom určiť, ako sa plnia stanovené ciele. Audit 

preukáže činitele, ktoré podporujú nezhody a zadefinuje spôsob ich odstraňovania s cieľom 

predchádzať ich vzniku. Hlavným cieľom auditov je zisťovanie faktov o spôsobe nakladania 

s energiami s cieľom zistiť či: 

• PSK má vybudovaný systém energetického manažérstva, 

• je zdokumentovaný systém hospodárenia s energiami a či jeho procesy majú vzťah 

k referenčnej úrovni, 

• je energetický systém funkčný a má postačujúce odborné kapacity, 

• procesy reálne prebiehajú v súlade so zásadami prijatého systému energetického 

manažmentu, 

• implementácia systému efektívneho hospodárenia s energiami je účinná, 

• poskytuje jasnú a presnú informáciu o zistených nezhodách, ktoré sú doložené 

objektívnymi dôkazmi, 

• sú podané návrhy a odporúčania na zlepšenie pri nakladaní s energiami. 

 

Udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažérstva je základom úspešnosti PSK 

v energetickej politike. Je nutné mať na pamäti, že  v procese riadenia energií vrcholovým 

manažmentom nie je  možné presunúť ho do zodpovednosti riadiacich zložiek jednotlivých 

zariadení pod správou PSK. Na zabezpečenie budúcej prosperity organizácie a dosiahnutie 

spokojnosti zainteresovaných strán, by mal vrcholový manažment spojiť svoje sily 

i schopnosti a vytvoriť udržiavaný a funkčný systém energetického manažérstva, smerujúci 

k neustálemu zlepšovaniu hospodárenia s energiami. Proces neustáleho zlepšovania sa má 

využívať ako nástroj pre zdokonaľovanie internej efektívnosti a účinnosti v oblasti znižovania 

energetickej náročnosti. Ak systém v rámci PSK bude pracovať efektívne, účinne 

a so zameraním na neustále zlepšovanie, prejaví sa to na výsledkoch, ktoré budú spĺňať 

požiadavky vrcholového manažmentu na zlepšenie hospodárenia s energiami. 
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13 Stanovenie implementačných opatrení 
 

Hospodárenie s energiami v zariadeniach pod správou PSK zohráva významnú úlohu 

v konečnej spotrebe energie a jej environmentálnych dôsledkoch v regióne. Zvýšené náklady 

na energie v posledných rokoch, spojené s tlakom na energetickú efektívnosť, priniesli 

obzvlášť vo verejnom sektore zvýšenú motiváciu s cieľom zamerať sa na energetický 

manažment na strane spotreby energie. Verejný sektor je jedným z najväčších spotrebiteľov 

energie v EÚ, preto zvýšenie energetickej efektívnosti v tomto sektore môže priniesť 

rozsiahle úspory. Tieto fakty sa odrážajú v energetickej politike, stratégii, akčných plánoch 

a smerniciach EÚ, obzvlášť v Smernici  o energetickej účinnosti. Skutočnosť, že PSK 

hospodári efektívne, vytvára proces optimálneho nakladania s energiami, dodatočnú 

motiváciu a obrovský trhový potenciál pre využitie energetických služieb, ako i verejno-

súkromných partnerstiev. 

 

Z hľadiska znižovania energetickej náročnosti sú energetickí manažéri vnímaní ako kľúčoví 

pracovníci, ktorí predstavujú skupinu zapojenú do tvorby akčného plánu pre energetickú 

efektívnosť PSK, v rozhodovacom procese a pri zavádzaní opatrení na dosiahnutie 

energetických úspor. Tento materiál sa zameriava na popis prístupu znižovania energetickej 

náročnosti v zariadeniach pod správou  PSK s cieľom zaviesť energetický manažment 

do štruktúry riadenia PSK a zároveň prijať záväzok PSK znižovať konečnú spotrebu energie. 

 
Schéma č. 15: Postupnosť implementačných opatrení 

 

Navrhovaný proces implementácie Programu energetického manažmentu PSK je rozložený 

na roky 2015 - 2020. Po ukončení implementácie by mal systém energetického manažmentu 

fungovať v plnom rozsahu, resp. s presne definovanými plánmi a úlohami pre nasledujúce 

obdobie. Zavedenie energetického manažmentu PSK so sebou prináša:  

 systémový prístup k hospodáreniu s energiami, 

 zavedenie kompetencií, zodpovednosti, financovania, ľudských zdrojov, obsahu, 

väzieb, informačných tokov, ktoré by mali zabezpečiť bezproblémový priebeh 

implementácie i samotnej prevádzky energetického manažmentu PSK, 

 zavedenie centrálneho informačného systému, 

 zriadenie energetického manažmentu,  

 zavedenie automatizovaného zberu spotrieb energií - nasadením inteligentných 

meračov energií, 

 pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií v jednotlivých zariadeniach 

PSK, 
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 odborný prístup k výberu a manažovaniu výstavby a rekonštrukcií budov a ich 

technických zariadení, 

 centralizáciu niektorých opakujúcich sa činností - odbremenenie jednotlivých 

zariadení od rutinných činností, 

 centrálnu evidenciu žiadostí, dokladov, dokumentov, projektových dokumentácií 

k jednotlivým stavbám a ich technickým zariadeniam, 

 odbornú prípravu pracovníkov organizácií zodpovedných za spotrebu energií, údržbu 

a prevádzku budov a technických zariadení budov, 

 podporu "zeleného verejného obstarávania", 

 realizáciu podrobných energetických auditov vo všetkých zariadeniach PSK, 

na základe ich výsledkov vypracovanie plánu rekonštrukcií objektov a ich technických 

zariadení, vypracovanie plánu pri rekonštrukciách historických budov, vypracovanie 

plánu opráv a údržby objektov a ich technických zariadení, 

 iniciovanie aktivít súvisiacich s úsporami energie, energetickou efektívnosťou 

a nasadzovaním obnoviteľných zdrojov energie na území PSK, v uvedenej oblasti 

podporovanie spolupráce s mestami na území PSK ( podporou energetických klastrov, 

energetických agentúr, a podobne ), 

 spoluprácu s odbornými autoritami pri zavádzaní úspor energií ( napríklad Slovenská 

inovačná a energetická agentúra, vysoké školy, externé poradenské firmy, dodávatelia 

energií, servisné organizácie, a podobne ),  

 podporu úsporných projektov na území PSK, podporou PPP a ESCO projektov, 

výstavba nízkoenergetických, pasívnych a zelených budov,  

 pomoc pri plnení cieľov v boji proti klimatickým zmenám v súlade s Energetickou 

politikou EÚ i SR,  

 byť príkladom pri rekonštrukcii verejných budov,  

 podporu informačných kampaní, ktoré prispejú k šíreniu dobrých riešení. 

 

Na základe analýzy súčasného stavu je najdôležitejším krokom pre PSK  prijatie rozhodnutia 

o znižovaní svojej spotreby energií s následným zavedením systematického energetického 

manažmentu s jasne zadefinovanými úlohami a zodpovednosťami. Rozhodujúcu úlohu 

tu zohráva odborná skupina Odboru implementačnej jednotky ELENA,  ktorá má organizačné 

a odborné kapacity i skúsenosti potrebné na to, aby mohla kvalifikovane pomôcť 

pri zavádzaní štruktúry energetického manažmentu, príprave akčného plánu, rozhodovaní 

o potrebných investíciách a hľadaní možných finančných zdrojov. 

 

Vypracovanie akčného plánu energetickej efektívnosti 

Cieľom akčného plánu je zostaviť časový rámec pre činnosti a úlohy, ktoré prispejú 

k zníženiu spotreby energie. Ide o dokument určený zainteresovaným stranám, ktorý je  

koordinovaný energetickým manažmentom v súčinnosti s externým prostredím PSK. Túto 

skutočnosť je potrebné mať počas návrhu akčného plánu na pamäti. Následne musí akčný 

plán zostaviť scenáre realizovaných opatrení a tie rozpracovať do pracovných plánov vrátane 

logického členenia pre konkrétne obdobie. Akčný plán sa opiera o nasledovné body: 

 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

135 

 

 Systémová zmena predstavuje základné posúdenie významných zdrojov energie. 

Zahŕňa plán zdrojov požadovaný pre zníženie energetickej náročnosti v miestach, kde 

je vysoká energetická náročnosť. Zaznamenáva a popisuje kroky a riešenia, ktoré sú 

potrebné pre vhodné nakladanie s energiami pri dosahovaní vytýčených cieľov. Opiera 

sa o overené produkty a dobré riešenia, pričom porovnáva podmienky už vykonanej 

realizácie voči podmienkam, ktoré sa majú dosiahnuť. Rozoznáva kvalitu a čas 

realizácie voči získaným úsporám, pričom vyhodnocuje náklady na ich realizáciu a jej 

návratnosť. Na základe týchto skutočností sú vypracované konkrétne riešenia 

a harmonogram prác. 

 Podpora manažmentu je vnímaná ako predloženie návrhu systémovej zmeny 

vrcholovému manažmentu, o ktorej sa diskutuje, pričom dôjde k zaisteniu krátkodobej 

i dlhodobej podpory, vrátane financií na verejné obstarávanie. 

 Školenie a edukácia tvorí proces posúdenia potrieb pre školenia, ktoré sa týkajú 

zvýšenia energetickej efektívnosti, zlepšovania súčasného nakladania s energiami 

a podpory energetickej politiky PSK.  

 Plánovanie vytvára a realizuje program pre validáciu vrcholového manažmentu Úradu 

PSK v oblasti nakladania s energiami a platnou referenčnou úrovňou ako hranicou 

hodnotenia vhodnosti prijímaných zmien a opatrení. 

 Udržateľnosť je tvorená zavedením takého postupu činností, ktoré potvrdia vytýčené 

ciele a poskytnú podklady k vypracovaniu plánu kontinuálneho zlepšovania. 

Udržateľnosť je viazaná i na proces riadenia dokumentácie. 

 Hodnotenie a spätná väzba prezentujú pravidelné hodnotenie, vrátane  vykonávania 

pravidelných kontrol, dodržiavania stanovených postupov, plnenia plánov a cieľov 

v oblasti neustáleho zlepšovania sa v nakladaní s významnými energetickými zdrojmi. 

Tento stav sa monitoruje v stanovenej časovej jednotke pomocou interných auditov, 

pričom ho zabezpečuje  energetický manažment. Posudzovanie vhodnosti prijímaných 

opatrení si vyžaduje prístup k odborným posudkom, ktoré sa opierajú o odborné 

poznatky z externého prostredia. Výhodou je schopnosť upravovať požiadavky 

kladené na referenčnú úroveň v závislosti od riešení dostupných na trhu, prípadne 

v príslušnom segmente trhu. Spätná väzba musí predstavovať vytvorenú a udržiavanú 

úroveň systémového zaznamenávania s cieľom včasného hlásenia dosiahnutých 

i očakávaných výsledkov v prospech zamestnancov i vrcholového manažmentu. 

Opiera sa o stanovené ciele a prijatú referenčnú úroveň. 

 Pripomienky sú viazané na schopnosť dodržiavať plány pravidelnej aktualizácie 

riadenej dokumentácie pod správou energetického manažmentu, vrátane tvorby novej 

dokumentácie. Poskytovanie informácií predstavuje poradenstvo i konzultačnú 

činnosť energetického manažmentu pre všetky zariadenia pod správou PSK a ich 

manažmenty. 

 Zabezpečenie podmienok predstavuje multimodálny prístup vychádzajúci 

zo sebahodnotenia manažérov v procese implementácie úsporných opatrení 

posudzujúcich vlastné konanie voči hodnoteniam vykonaným interným auditom. 

Z hľadiska dynamiky implementácie vhodných riešení je nutné zabezpečiť dostatočný 

rozpočet na plánované aktivity týkajúce sa nakladania s energiami a ich využívania. 
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Z pohľadu udržateľnosti je potrebné stanoviť dlhodobé úlohy pre odborných 

manažérov zodpovedných za aktivity týkajúce sa implementácie energeticky 

efektívnych zariadení, vrátane merania a regulácie s podporou zamestnancov 

na všetkých úrovniach, aby sa stali v tejto oblasti „vzorom“. Dôležitým nástrojom je 

odmeňovanie, ktoré má mnoho úskalí a  energetický manažment musí pre tento proces 

vytvoriť takú metodiku, ktorá nebude brať do úvahy len úsporu, ale bude odmeňovať 

koncepčné riešenia. Ak na komunikáciu budeme nahliadať ako na nástroj 

zabezpečujúci podmienky zvyšovania energetickej efektívnosti, tak okrem 

pravidelných oznámení o pokrokoch a výsledkoch v oblasti úspor, je potrebné šíriť  

správy o dobrých riešeniach cez dostupné médiá (napríklad interný časopis, webové 

stránky, oficiálne inštitucionálne akcie, preukázateľné uznanie zastupiteľstvom PSK 

a podobne).  

 

Priority sa pomaly kryštalizujú počas rôznych procesov, ako je napríklad počiatočná analýza 

údajov, ktorá identifikuje najväčších spotrebiteľov energie v správe PSK, identifikácia 

energeticky náročných činností a pod.. Ďalšie oblasti priorít môžu byť tie, ktoré už 

zamestnanci PSK označili za priority a je potrebné ich začleniť do akčného plánu. 

Na stanovenie priorít majú najväčší vplyv náklady. Môže nastať situácia, že navrhnuté 

opatrenia nebudú realizované u energeticky najnáročnejších činiteľov, pretože ich realizácia 

je spojená s najvyššími nákladmi. Manažment v tejto situácii prevažne uprednostní opatrenia 

spojené s nižšími nákladmi a úsporami  a bude sa snažiť vygenerovať zdroje pre realizáciu 

tých najnáročnejších. Opatrenia s vyššími nákladmi a opatrenia zložitejšie na realizáciu 

netreba brať na ľahkú váhu. Vybraný scenár by mal zahŕňať všetky aktivity a ak si vrcholový 

manažment nevie zabezpečiť riadenie rizík, potom je vhodné využiť scenáre externého 

prostredia. Tie by mali byť zostavené od najnižšej k najvyššej investícii alebo od najľahšie 

realizovateľných po najťažšie realizovateľné opatrenia. Scenáre, ktoré posudzujú energetickú 

náročnosť s ohľadom na možné riziká a diverzifikujú proces celkového prefinancovania, 

môžu byť navrhnuté s ohľadom na súčasné rozpočty alebo expertízy z vnútorného 

i vonkajšieho prostredia. Optimálny scenár určuje do budúcnosti rozpočty, expertízy 

a financovanie s ohľadom na „zoznam želaní“ a opatrení, ktoré odporúča energetický 

manažment v procese zvyšovania energetickej efektívnosti. To znamená, že PSK má nielen 

realistický scenár súboru opatrení pre súčasné rozpočtové podmienky, ale je pripravený 

okamžite realizovať ďalšie scenáre v nasledujúcich, finančne prijateľnejších, obdobiach. 

 

Scenáre znižovania energetickej náročnosti  

Pri vytváraní akčného plánu je potrebné navrhnúť súbor energeticky úsporných opatrení a tie 

rozpracovať minimálne vo dvoch scenároch. Jeden scenár má obsahovať opatrenia nízko 

nákladových riešení v štruktúre obvyklého podnikateľského scenára, pričom druhý má byť 

v tej istej štruktúre s vysokonákladovými riešeniami. Nízkonákladový scenár obsahuje najmä 

neinvestičné opatrenia a opatrenia nevyžadujúce si vysoké investície, ako je napríklad zmena 

časového harmonogramu prác, zvyšovanie povedomia, zmena správania, optimalizácia 

prevádzky a správy budov, inštalácia merania a regulácie, monitoring spotreby energie, 

analýza nákladov na energie, optimalizácia procesov a podobne. Vysokonákladový scenár 
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obsahuje prevažne opatrenia, ktoré si vyžadujú vyššie investície. Napríklad: zateplenie budov, 

výmena kotlov, inštalácia prvkov riadenia a regulácie, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia 

fotovoltických panelov a podobne. Očakávané výsledky jednotlivých scenárov je vhodné 

vizualizovať a v rámci  energetického manažmentu ich nechať posúdiť nezávislými 

inštitúciami (napr. SIEA). Výsledné riešenia a postupy je potrebné následne zosúladiť 

s požiadavkami vrcholového manažmentu i požiadavkami energetickej politiky platnej 

v rámci PSK. Spoločným prvkom pre každý scenár je odhad rizík a bariér. Úlohou je 

pripraviť také riešenia, ktoré umožnia v procese rozhodovania prijať scenár, ktorý je výhodný 

pre novovzniknutú situáciu. Napríklad: možnosť financovania z niektorého operačného 

programu, cezhraničná spolupráca v rámci oblasti znižovania energetickej náročnosti, 

podpora investícií do procesov znižovania energetickej náročnosti z domáceho alebo 

zahraničného bankového sektora a podobne.  

 

Z hľadiska strategického plánovania je nutné rozlišovať medzi scenármi, ktoré majú priniesť 

dlhodobé zmeny v hospodárení s energiami a scenármi, ktoré odstraňujú havarijný stav. Jedná 

sa o dve rozdielne skupiny, ktoré je nutné posudzovať samostatne, pričom požiadavky 

kladené na tieto scenáre sú rozdielne. Vrcholový manažment PSK môže rozhodnúť 

o investovaní do opatrení, ktoré nemajú veľký vplyv na konečnú spotrebu energie, ale ich 

realizácia je potrebná, pretože zariadenie je vo veľmi zlom technickom stave a jeho prevádzka 

je dôležitá pre poskytovanie služieb. Avšak pri takomto rozhodnutí musí v súčinnosti 

s energetickým manažmentom zohľadniť energetickú náročnosť budúcich období. 

 

Následným krokom po prijatí scenárov v rámci akčného plánu energetickej efektívnosti je 

vypracovanie implementačných plánov, ktoré musia mať uvedený dátum začiatku 

a ukončenia činností. Musia byť stanovené jednotlivé kroky a povinnosti zamestnancov 

i oddelení zodpovedných za realizáciu. Musí byť vypracovaný harmonogram realizácie 

s čiastkovými cieľmi (krokmi realizácie) a priradená zodpovedná osoba s príslušnými 

kompetenciami. Akčný plán by mal pripraviť energetický manažment. Od začiatku je dôležité 

do procesu zainteresovať rozhodujúcich pracovníkov, ktorí by mali prijať akčný plán za svoj. 

Akčný plán by mal byť prezentovaný v schvaľovacom procese a rozhodovacia skupina by 

mala byť zložená z členov s kľúčovými rozhodovacími právomocami. Nasledujúcim krokom 

je výber tých opatrení, ktoré budú implementované, ako aj  spôsob ich financovania. Je 

potrebné zvážiť: 

 investície do jednotlivých opatrení, 

 návratnosť investície, 

 ziskovosť realizovaných opatrení, 

 dodatočné sociálne prínosy ako je kvalita života a vytváranie pracovných miest, 

 dostupnosť zdrojov (finančných aj kapacitných). 

 

Plánovanie finančných zdrojov opatrení, zameraných na úsporu energie, je potrebné riešiť 

na ročnej báze. Úspory energie a nákladov  dosiahnuté v rámci akčného plánu treba 

reinvestovať do financovania ďalších aktivít a nie znížiť rozpočet na nasledujúce rozpočtové 

obdobie. Financovanie môže byť realizovateľné čiastkovo, prostredníctvom dostupných 
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grantových prostriedkov, alebo kombináciou finančných zdrojov. Špecifickým zdrojom 

financovania je financovanie prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev Energy 

Services Company (ESCO), ktoré ponúkajú projekty energetických úspor, tzv. EPC, kde 

komplexné riešenie pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov má garantovaný 

výsledok. 

 

Spôsob realizácie opatrení 

Zabezpečenie niektorých zdrojov opatrení, zameraných na dosiahnutie cieľov energetickej 

politiky v dlhodobom horizonte, sa nezaobíde bez priamej podpory finančných prostriedkov 

z verejných zdrojov. Ponúkané možnosti financovania projektov sú vhodné v prípade 

realizácie opatrení zameraných na:  

- využitie obnoviteľných zdrojov pre výrobu elektriny a tepla,  

- zvyšovanie energetickej efektívnosti,  

- znižovanie energetickej náročnosti,  

- výskum a vývoj v energetike, 

- zavádzanie procesného riadenia v oblasti nakladania s energiami. 

 

Možnými zdrojmi financovania projektov sú nasledujúce prostriedky:  

- prostriedky získané realizáciou metódy PPP projektov (Public Private Partnership),  

- prostriedky získané alternatívnym spôsobom financovania - financovanie treťou 

stranou EPC, 

- podnikové nadácie a fondy, 

- prostriedky pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ,  

- Nórsky finančný mechanizmus – tzv. Nórske fondy,  

- Švajčiarsky finančný mechanizmus – tzv. Švajčiarske fondy,  

- dotácie vlády,  

- dotácie ministerstiev,  

- Environmentálny fond. 

 

Spôsob a zdroje financovania sú závislé od modelu budovania energetického manažmentu 

a od stratégie, s ktorou sa stotožní vrcholový manažment. Pri analýze zdrojov financovania 

budeme vychádzať zo základných princípov jednotlivých modelov a na ich základe 

navrhneme vhodný spôsob financovania. 

 

MODEL 1 – Budovanie energetického manažmentu z vlastných zdrojov 

Tento model predpokladá, že súčasný manažment PSK disponuje dostatočným množstvom 

odborných kapacít a dokáže na základe súčasného spôsobu riadenia vybudovať energetický 

manažment, ktorý zaručí neustále zlepšovanie nakladania s energiami. Tento model sa opiera 

o skutočnosť, že súčasné riadiace zložky sledovanej samosprávy dokážu nájsť vo svojom 

rozpočte dostatok finančných zdrojov na vybudovanie systému merania i zberu údajov, ktoré 

zaručia kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie prijímaných opatrení smerujúcich 

k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Je zrejmé, že požiadavky kladené na financovanie 

budú mať oporu v rozhodovacích procesoch vrcholového manažmentu a stanú sa jeho 
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prioritou pri napĺňaní energetickej politiky a jej cieľov, vrátane úloh, ktoré v súčinnosti 

s energetickým manažmentom budú prijaté. 

 

Realizácia opatrení  z vlastných zdrojov 

Pri realizácii opatrení z vlastných zdrojov je dosiahnutie úspor energie realizované 

so zaťažením rozpočtu PSK. Záruka na dosiahnutie úspor, minimálne vo výške pokrývajúcej 

všetky investície a súvisiace služby, ide na ťarchu PSK. Energetické služby nie sú budované 

"na kľúč“, nakoľko dodávateľ neručí za dosiahnutie úspor ani finančný výsledok. Je nutné 

dobre rozpracovať harmonogram činností, dôsledne kontrolovať implementáciu projektu 

a prehodnocovať stanovené ciele. Dochádza k postupnému zhodnocovaniu majetku 

prostredníctvom nových moderných technológií a zlepšeniu ekonomiky energetickej 

prevádzky PSK. Takáto realizácia na jednej strane nemá náročnú prípravu projektu, je 

náročná na vypracovanie kritérií a  výber dodávateľa, má jednoduché zmluvné podmienky 

a optimálne dodávky zariadení, vrátane primeranej dĺžky kontraktu na strane objednávateľa. 

Je nutné mať na zreteli, že budovanie energetického manažmentu z vlastných zdrojov kladie 

vysoké požiadavky na riadenie rizík a presadzovanie názorov manažmentu na základe 

kompetencií a  zdedenej autority konkrétneho manažéra.  

 

Realizácia opatrení z eurofondov 

Finančné prostriedky poskytované fondmi Európskej únie predstavujú zdroje, ktoré sú určené 

pre oblasť efektívneho nakladania s energiami u žiadateľov, ktorí potrebujú podporu 

pri zavádzaní energeticky efektívnych riešení. Eurofondy umožňujú prerozdelenie 

prostriedkov na rozvoj strategického nakladania s energiami s cieľom znížiť vplyv 

na klimatické zmeny. Finančné zdroje pochádzajúce z eurofondov slúžia predovšetkým 

na zabezpečenie zvýšenia výkonnosti krajiny v rôznych oblastiach, udržateľného rastu 

ekonomiky, životnej úrovne obyvateľstva a na znižovanie regionálnych rozdielov. Výhodou 

modelu budovaného z vlastných zdrojov sú skúsenosti s čerpaním takýchto zdrojov ako 

i so spôsobom implementácie projektov z predmetných zdrojov.  

 

Samostatnú skupinu predstavuje realizácia projektov z Nórskych fondov, ktoré využíva 

Slovenská republika od vstupu do EÚ i do Európskeho hospodárskeho priestoru, kde patria aj 

krajiny Európskeho združenia voľného obchodu. Európske združenie voľného obchodu bolo 

založené v roku 1960 pre tie európske štáty, ktorým nebolo umožnené alebo nechceli vstúpiť 

do Európskeho spoločenstva. Do Európskeho združenia voľného obchodu v súčasnosti patria: 

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko. Tieto štáty spoločne uzavreli zmluvy o voľnom 

obchode s mnohými krajinami sveta. Cieľom tohto združenia je prispieť k zmierneniu 

hospodárskych a sociálnych nerovností v Európskom hospodárskom priestore 

prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných 

oblastiach:  

- ochrana životného prostredia, vrátane ochrany životných podmienok prostredníctvom 

zníženia znečisťovania a podpory v oblasti obnoviteľných energií,  

- podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania 

a manažmentu zdrojov,  
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- ochrana európskeho kultúrneho dedičstva vrátane verejnej dopravy a obnovy miest  

a ďalšie. 

 

Na základe skúseností súčasného manažmentu PSK v prostredí prípravy, čerpania 

a implementácie zámerov z eurofondov a vzhľadom na budovanie trvalo udržateľného 

rozvoja v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a implementácie obnoviteľných zdrojov 

energie sa táto skupina finančných zdrojov javí ako prijateľná pre sledovaný zámer.  

 

Pri hľadaní zdrojov, ktoré majú napomôcť energetickému manažmentu budovanému 

z vlastných zdrojov pri implementácii zamýšľaných zámerov je možné sústrediť pozornosť 

na Švajčiarske fondy. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je súčasťou komplexného 

národného plánovania, ktorý zahŕňa štrukturálne a kohézne programy EÚ, ako aj programy 

Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskej hospodárskej 

pomoci. Príspevok z uvedených fondov by mal dopĺňať vymenované programy a zamerať sa 

v prvom rade na projekty, ktoré tieto finančné zdroje nepokrývajú, alebo ich pokrývajú len 

čiastočne. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má dva ciele:  

- prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou 

republikou a vyspelejšími krajinami rozšírenej EÚ,  

- prispieť v rámci Slovenskej republiky k zníženiu hospodárskych a sociálnych 

rozdielov medzi dynamicky sa rozvíjajúcimi mestskými oblasťami a štrukturálne 

slabšími okrajovými regiónmi.  

 

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zahŕňa národné a nadnárodné projekty, ktoré 

podporujú udržateľný, hospodársky a sociálne vyvážený rozvoj. Hlavné strategické aspekty 

zahŕňajú:  

 bezpečnosť, stabilitu a podporu reforiem,  

 životné prostredie a infraštruktúru,  

 podporu súkromného sektora,  

 ľudský a spoločenský rozvoj. 

 

Významným prvkom zvyšovania kvality životného prostredia je aktívna činnosť v oblasti 

znižovania negatívnych vplyvov nakladania s energiami na klimatické zmeny. Z tohto dôvodu 

sa predmetné opatrenia zo Švajčiarskych fondov javia ako vhodné a relevantné pre oblasť 

zavádzania, implementácia a dlhodobého udržiavania zámerov v oblasti zvyšovania 

energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Na základe týchto skutočností je možné 

charakterizovať významné činnosti, ktoré budú ovplyvňovať budovanie manažmentu podľa 

tohto modelu a ich usporiadanie je zobrazené v schéme č. 16.  
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Schéma č. 16: Schéma činnosti energetického manažmentu budovaného z vlastných zdrojov 

 

Vychádzajúc z jednotlivých činností popísaných v predošlej schéme a na základe 

strategického plánovania, v súčinnosti s hodnotením silných a slabých stránok, pri zvážení 

príležitostí a hrozieb, ktoré je možné očakávať pri budovaní energetického manažmentu podľa 

tohto modelu je možné tento model z hľadiska interného a externého prostredia hodnotiť 

nasledovne: 

 

Silné stránky 

- Možnosť zavedenia striktnejších kontrolných mechanizmov – tlak vrcholového 

manažmentu na znižovanie nákladov z jedného miesta. 

- Centrálne rozpočtovanie nákladov. 

- Centralizácia dát o spotrebách energií. 

- Dobrá znalosť trhu. 

- Dobrá schopnosť budovania rozpočtov. 

- Budovanie reálnych cieľov.  

- Kvalitný proces plánovania.  

- Kvalitná riadiaca činnosť.  

- Dobrá kontrolná činnosť. 

- Skúsenosti z už realizovaných projektov. 

- Dobrá znalosť výberových konaní. 

- Skúseností s analytickou činnosťou.  

 

Slabé stránky 

- Nutnosť dopracovať organizačnú štruktúru a stanoviť kompetencie pre odborný 

personál v závislosti od procesu riadenia energií a zabezpečiť jej financovanie.  

- Nutnosť vytvoriť investičné zdroje z rozpočtu zriaďovateľa pre proces nakladania 

s energiami bez garancie výsledku. 

- Nedostatočné odborné know-how ako výsledok dnešného „hybridného“ systému 

správy energií. 

- Nedostatočné energetické audity, dokumentácia.  
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- Riadenie energií na rozsiahlom území v špecifických podmienkach a vytvorenie 

rôznych pravidiel pri riadení energií.  

- Rôzna kvalita objektov. 

- Nedostatočne vybudovaný proces nákupu energií.  

- Rozdrobenosť kompetencií medzi jednotlivých manažérov.  

- Nedostatočná koordinácia činností s chýbajúcou metodikou  pri nákupe a nakladaní 

s energiami.  

- Nízka miera zavádzania inovatívnych postupov riešení. 

- Nízka podpora výskumu a vývoja v predmetnej oblasti a nedostatočné vytváranie 

partnerstiev pre túto oblasť.  

- Neexistujúca energetická politika. 

- Nie je vykonávané hodnotenie kvality dosahovaných výsledkov u zrealizovaných 

zámerov. 

- Neexistujúci systém merania, spracovania údajov o nakladaní s energiami a archivácia 

týchto údajov. 

- Nedostatočné školenia a vzdelávanie v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti.  

- Nedostatočné technické vybavenie pre proces merania a analýzy. 

- Nedostatočne vybudovaná referenčná úroveň a spôsob jej posudzovania.  

- Nebudovaný systém odmeňovania v oblasti hospodárneho nakladania s energiami. 

- Neexistencia komunikácie ani spätná väzba medzi zamestnancami a energetickým 

manažmentom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti.  

- Súčasný energetický manažment sa opiera o odhady. 

 

Príležitosti 

- Vytvorenie nových pracovných príležitostí. 

- Kombinácia viacerých zdrojov pri financovaní zámerov.  

- Získanie nového know-how a implementácia nových poznatkov. 

- Spolupráca s odbornými inštitúciami, vysokými školami a externým prostredím. 

- Získanie dominantného postavenia na trhu. 

- Podpora implementácie obnoviteľných zdrojov energií.  

- Ponuka kvalitnejších služieb a ich cenová dostupnosť. 

- Zvýšenie komfortu užívateľov služieb. 

- Udržateľnosť implementovaných riešení. 

- Vybudovanie kvalitného systému efektívneho nakladania s energiami.   

 

Hrozby 

- Neustále sa zvyšujúce náklady na energie.  

- Neustále sa zvyšujúca závislosť na dodávateľoch s energiami.  

- Zadĺženie PSK na úroveň hodnotiacich kritérií. 

- Predlžovanie času realizácie úsporných opatrení z dôvodu nezáujmu jednotlivých 

inštitúcií PSK. 
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MODEL 2 – Budovanie energetického manažmentu pomocou strategického partnera 

s garantovaným výsledkom 

Model budovania energetického manažmentu na základe zmluvného vzťahu, ktorý garantuje 

dosahovanie výsledkov predpokladá, že partner disponuje dostatočným množstvom 

odborných kapacít a dokáže vybudovať energetický manažment na základe jemu vlastného 

know-how. Tento partner predstavuje záruku neustáleho zlepšovania v nakladaní s energiami, 

nakoľko disponuje odbornými znalosťami z oblasti zvyšovanie energetickej efektívnosti a má 

dostatočný kapitál na zavedenie a prevádzkovanie procesného riadenia a nakladania 

s energiami pri garantovanom výsledku. Garancia plnenia úloh sa opiera o referenčnú úroveň 

vybudovanú na základe meraní v závislosti od know–how, ktoré je dodané týmto partnerom. 

Tento model znižuje riziko budovania rozsiahlej štruktúry, ktorá si vyžaduje významné 

finančné zdroje externých finančných skupín a urýchľuje spôsob zavádzania energeticky 

efektívneho nakladania s energiami.  

 

Realizácia opatrení pomocou strategického partnera s garantovaným výsledkom 

Realizácia opatrení pomocou strategického partnera s garantovaným výsledkom je 

energetická služba poskytovaná na základe zmluvy, v dôsledku ktorej dochádza 

k preukázateľne overiteľným a merateľným úsporám energie. Realizácia pomocou 

strategického partnera zlepšuje energetickú efektívnosť výsledky, ktorej umožňujú finančnú 

alebo inú výhodu pre obe zmluvné strany. Z pohľadu budovania energetického manažmentu 

strategickým partnerom s garantovaným výsledkom je možné na tento vzťah nahliadať ako 

na:  

 podpornú energetickú službu, 

 energetickú službu s garantovanou úsporou energie,  

 inú energetickú službu. 

Pri takomto budovaní energetického manažmentu s vlastným zdrojom financovania si 

PSK ako prijímateľ služby  s garantovanou úsporou energie, musí dohodnúť spôsob 

prerozdelenia úspor a ich ďalšieho využitia so strategickým partnerom, ktorý službu 

vykonáva. Spôsob delenia úspor môže byť dohodnutý rozličnými spôsobmi, a to 

najčastejšie nasledovne: 

 po jednom roku od podpisu zmluvy o garantovanej úspore energie, a to v prípade 

ak PSK prevezme povinnosť od strategického partnera splácať za neho úver s úrokom 

z úspor, pričom strategický partner zmluvne ostáva naďalej zodpovedný za úspory, ale 

pracovníci PSK, ako prijímatelia garantovanej energetickej služby plnia ním uvedené 

povinnosti. Tu ostáva riziko vrátenia finančných prostriedkov na prijímateľovi 

garantovanej úspory energie. 

 

 Delenie úspor po minimálne piatich rokoch od podpisu zmluvy o garantovanej úspore 

energie, dovtedy je strategický partner povinný a zodpovedný za splatenie úveru 

s úrokmi finančným spoločnostiam bez akejkoľvek garancií a záruk od prijímateľa 

garantovanej úspory energie, pričom prijímateľ neplatí za energetickú službu viac, ako 

boli jeho náklady v referenčnom roku. Tento model sa využíva v prípadoch, keď 

prijímateľ garantovanej úspory energie nechce byť zaťažovaný bankovým úverom. 
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V tomto prípade ostáva riziko vrátenia finančných prostriedkov na poskytovateľovi 

garantovanej úspory energie. 

Garantovaná energetická služba sa musí vykonávať v súlade so zásadami energetickej služby 

poskytovanej na základe zmluvy. Na základe týchto skutočností by teda okrem technickej 

časti mala zmluva obsahovať garantovanie úspory energie, monitoring, kontroling 

a po ukončení by mal PSK, ako zákazníkovi ostať energeticky a environmentálne vyškolený 

personál, vrátane obnovy energetických a tepelnotechnických zariadení. V žiadnom prípade 

však garantovanie úspory energie nemôže navyšovať náklady z referenčného roku. Náklady 

musia byť na rovnakej úrovni ako v referenčnom roku a po dohodnutom čase by mali tieto 

náklady klesať.  

 

Princíp metódy vybudovania energetického manažmentu strategickým partnerom 

s garantovaným výsledkom predstavuje splácanie financovania energetických úsporných 

opatrení z budúcich úspor energií. Ak však poskytovateľ garantovanej energetickej služby 

nedokáže ušetriť na základe dohodnutých pravidiel, potom všetky investície súvisiace 

s poskytovaním garantovanej energetickej služby idú na vrub poskytovateľa tejto 

garantovanej služby.  Systém financovania garantovaných služieb je založený na jasnom 

definovaní  nákladov potrebných na nákup významných zdrojov energie, ktoré pravidelne 

platí jednotlivým dodávateľom energií (teplo, plyn, elektrická energia) spotrebiteľ. 

Realizáciou energeticky úsporných opatrení dôjde ku skutočnej spotreby energií na hodnotu, 

ktorá je garantovaná zmluvou s poskytovateľom garantovanej energetickej služby. Zavedením 

energetického manažmentu na princípe garantovanej služby pomocou strategického partnera 

je možné okrem finančných zdrojov  získať kontroling, verifikáciu a reguláciu významných 

zdrojov energií s vlastnou zásahovou skupinou. Ďalšou výhodou vstupu strategického 

partnera do budovania energetického manažmentu  je schopnosť poskytovateľa garantovanej 

energetickej služby pracovať nezávisle od súčasných zvyklostí a štruktúr, čo predstavuje 

výhodu pri nasadzovaní technických opatrení v oblasti riadenia a regulácie s podporou 

nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie. Služba budovaná na princípe garantovanej 

energetickej hodnoty sa poskytuje predovšetkým na tých skupinách oparení, ktoré majú 

rýchlu návratnosť, z dôvodu budovania finančných zdrojov pre opatrenia s dlhou dobou 

návratnosti.  

Je potrebné, aby prijímateľ garantovanej energetickej služby poznal všetky svoje náklady 

priamo aj nepriamo súvisiace so zabezpečením chodu energetických zariadení v tzv. 

referenčnom roku, ktoré zabezpečoval sám, resp. cez svoje rozpočtové a príspevkové 

organizácie. Tieto náklady sú tvorené jednak platbami za nákup energií a za služby 

s energiami súvisiace, ako sú revízie, obsluha, opravy a údržba, ktoré vykonávajú jeho 

rozpočtové a príspevkové organizácie. K tomu je potrebné pripočítať platby samotného 

zriaďovateľa za väčšie opravy, väčšiu údržbu, odstraňovanie havarijných stavov, každoročné 

investície. Tieto náklady je potrebné rozčleniť na variabilné náklady za energie a na fixné 

náklady spojené s prevádzkou zariadení. V súčinnosti so strategickým partnerom je potrebné 

vykonať rozbor všetkých nákladových položiek v stanovenom referenčnom roku.   

Skladba nákladových položiek môže byť  nasledovná: 
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- náklady na spotrebu zemného plynu, biomasy alebo LPG potrebného na výrobu 

tepelnej energie, teplej vody a varenia, 

- náklady na dodávku tepelnej energie z centrálnych zdrojov, 

- osobné náklady pracovníkov obsluhy tepelno-technických zariadení, 

- náklady na opravy a údržbu energetických zariadení, 

- náklady na odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, resp. 

revízie energetických a tepelných zariadení, poplatky spojené s prevádzkou kotolní, 

- ročné náklady na investície do energetických a tepelných zariadení,  

- režijné a iné náklady súvisiace s výrobou a distribúciou tepelnej energie (napr. 

poplatky za znečisťovanie ovzdušia). 

Výhody budovania energetického manažmentu s garantovanou úsporou sú: 

- nižšie náklady na nákup energie, 

- nižšie nároky na vlastné financovanie, 

- garancia výsledku počas trvania zmluvného vzťahu, 

- komfort riadenia a správy budov sa zvýši obnovou kúrenia a osvetlenia 

a prispôsobením sa príslušných zariadení skutočnej spotrebe, 

- zvýšenie bezpečnosti zariadení, 

- predĺženie životného cyklu zariadení, 

- inštalácia  regulačnej techniky, ktorá znižuje vplyv ľudského faktora v procese 

efektívneho nakladania s energiami, 

- zníženie osobných a prevádzkových nákladov, 

- vyškolenie personálu v oblasti efektívneho nakladania s energiou, 

- redukcia emisií skleníkových plynov, 

- využívanie podporných nástrojov marketingového mixu pri nákupe energií 

a technického vybavenia, 

- prevzatie rizika za riešenie havarijných stavov, 

- realizácia revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, 

- zabezpečenie komunikácie s orgánmi  štátnej a verejnej správy (monitorovací systém, 

ministerstvá). 

 

 Táto metóda predstavuje vhodný nástroj budovania energetického manažmentu 

v podmienkach PSK. Takto budovaný energetický manažment dokáže tvoriť rôznu 

kombináciu spôsobov financovania a zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť 

implementovaných opatrení.  
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Schéma č. 17: Schéma činnosti energetického manažmentu založeného na strategickom partnerstve 

s garantovaným výsledkom 

 

Na základe strategického plánovania a hodnotením silných a slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb, ktoré spočívajú v budovaní energetického manažmentu, podľa tohto modelu je 

možné očakávať, že sa PSK bude nachádzať v nasledovnom postavení z pohľadu interného aj 

externého prostredia sledovanej samosprávy. 

 

Silné stránky 

- Prenesenie odbornej a nákladovej zodpovednosti za správu objektov na strategického 

partnera. 

- Zmluvná garancia úspor energií voči dohodnutému referenčnému roku – v prípade 

nedodržania garancií znáša partner rozdielové náklady (stratu) za energie. 

- Zabezpečenie financovania investícií strategickým partnerom – nezaťažovanie 

rozpočtu zriaďovateľa. 

- Predikcia nákladov zriaďovateľa – partner sa zmluvne zaviaže k postupnému 

znižovaniu ročných nákladov v čase na základe vzájomnej dohody. 

- Monitoring dosiahnutých výsledkov nezávislou treťou stranou (napr. SIEA, EIB). 

- Zavedenie energetického manažmentu pre monitoring a riadenie spotreby energií 

objektov. 

- Investície primárne smerované do opatrení na zníženie spotreby energií. 

- Možnosť dodatočných úspor kombinovaním stavebných úprav objektov s investíciami 

do tepelného hospodárstva – viaczdrojové financovanie. 

- Ak nedôjde k dosiahnutiu úspor náklady znáša strategický partner.  

- Implementácia nových postupov a technických riešení.  
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Slabé stránky 

- Náročná príprava zmluvných vzťahov z hľadiska komplexnosti a časovej náročnosti. 

- Verifikácia údajov s potrebou opätovného preverenia východiskových vzťahov.  

- Analýza kritických bodov na strane zadávateľa i poskytovateľa garantovanej služby.  

 

Príležitosti 

- Vybudovanie finančnej základne pre implementáciu a rozvoj projektov realizovaných 

v oblasti efektívneho nakladania s energiami. 

- Zavedenie sofistikovaného merania a analýzy všetkých činiteľov vplývajúcich 

na spotrebu energií a bezpečnosť v zásobovaní energiami. 

- Budovanie dlhodobých partnerstiev s dlhodobou víziou. 

- Dosiahnutie strategického postavenia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti.  

- Výskum a vývoj nových technológií.  

 

Hrozby 

- Ohrozenie dodávok energií od producentov.  

- Ukončenie činností organizácií. 

- Nezáujem verejnosti o služby poskytované zariadeniami PSK. 

- Zmeny v legislatíve. 

- Prírodné katastrofy.  

- Zhoršujúce sa klimatické podmienky.  

- Vandalizmus. 

- Neochota spolupracovať.  

 

Z analýzy môže vyplynúť skupina objektov, ktorých stav a riadenie zdrojov nevykážu 

potenciál úspor a bude nutné rozhodnúť o ich ďalšej správe, resp. samostatnom fungovaní 

pod priamym monitoringom energetikov zriaďovateľa. 

 

Plán činností a úloh na zvyšovanie energetickej efektívnosti pri využití strategického 

partnera 

Kombináciou jednotlivých opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti je možné dosiahnuť 

vyššie úspory energií. Zároveň platí, že realizáciou jednotlivých opatrení sa úspory nákladov 

nesčítavajú. Je preto potrebné prioritne uskutočniť opatrenia, ktoré prinesú maximálne úspory 

energie a zníženie prevádzkových nákladov. Takto dosiahnuté úspory umožnia v ďalšom 

období realizáciu ďalších úsporných opatrení na ďalších objektoch. Jednotlivé opatrenia je 

potrebné realizovať pokiaľ možno komplexne. 

 V úvode je potrebné postupne riešiť projektovú dokumentáciu obnovy objektov 

v prioritnom poradí podľa skutočného stavu prevádzkovaných zariadení a úrovne 

očakávaného prínosu z implementovaných opatrení.  

 V rámci spracovania projektovej dokumentácie a v rámci tepelno-technických a bilančných 

prepočtov prehodnotiť optimálne výkony zdrojov tepla, ktoré nie je možné modernizovať 

spôsobom výmeny „kus za kus“. V objektoch, kde nebolo realizované vyregulovanie 

a termostatizácia, je potrebné uvedené vykonať (podľa zákona 321/2014 Z. z. 
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o energetickej efektívnosti je to povinnosť do roku 2015). Zároveň je potrebné 

skontrolovať a opätovne vykonať nastavenia termostatických hlavíc v tých objektoch, kde 

boli tieto nastavenia vykonané. Zateplenie striech je potrebné realizovať prednostne v tých 

zariadeniach, kde je nutná oprava hydroizolácie, resp. v prípadoch komplexnej 

rekonštrukcie. 

 Je nevyhnutné zateplenie obvodových stien tých častí objektov, ktoré sú orientované 

na sever. Zateplenie stien chodbových priestorov bude riešené v ďalšej fáze zatepľovania 

v závislosti od akútnosti (havarijný stav). Tam, kde je nevyhnutné riešiť povrchovú úpravu 

fasád je potrebné  riešiť celú fasádu so súčasným zateplením, aj keď tieto časti objektov 

nie sú severne orientované. 

 Výmeny otvorových výplní - okien a dverí je žiaduce postupne uskutočňovať na severne 

orientovaných častiach objektov, so súčasným zohľadnením normatívnych požiadaviek 

prirodzeného osvetlenia príslušnej časti objektov. 

 

Najvhodnejšou formou riešenia úlohy týkajúcej sa znižovania energetickej náročnosti 

zariadení pod správou PSK sa javí forma viaczdrojového financovania s využitím 

strategického partnera. Viaczdrojové financovanie so strategickým partnerom a nasledovnými 

možnými spôsobmi realizácie energetických a ekonomických opatrení a splnením 

legislatívnych požiadaviek podľa zákona o energetickej efektívnosti. 

Návrh plánu činností a úloh: 

a) Vybrať metódu financovania energeticky efektívnych opatrení - najvýhodnejšie sa javí 

zvoliť viaczdrojové financovanie z grantových fondov a bankových úverov, ako aj 

z vlastných zdrojov a z prostriedkov strategického partnera realizujúceho energetickú 

službu. V procese zvyšovania energetickej efektívnosti s cieľom vybudovať 

energetický manažment podľa modelu č. 2 je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie 

na dodávateľa garantovaných služieb. Následne, po vyhodnotení verejného 

obstarávania, PSK uzavrie s víťazom verejného obstarávania rámcovú zmluvu 

o strategickom partnerstve s garantovaným výsledkom úsporných opatrení a jednotlivé 

organizácie uzavrú zmluvy o strategickom partnerstve s garantovaným výsledkom  

úsporných opatrení.  

b) Spracovať detailnú analýzu spotrieb energií a s tým spojených nákladov na základe 

údajov z evidenčných listov a zvoliť si na ich základe referenčný rok, ako aj skupiny 

objektov podľa energetickej náročnosti, u ktorých sa budú aplikovať energetické 

opatrenia.  

c) Analyzovať všetky nepriame náklady súvisiace s energetickými službami 

v referenčnom roku u každého zariadenia pod správou PSK. Výsledky budú následne 

použité pre stanovenie podmienok verejného obstarávania.  

d) Vyhotoviť podrobnú analýzu opatrení na zníženie energetickej náročnosti na základe 

metódy  financovania energetických opatrení i analýzy spotrieb energií. Následne je 

potrebné stanoviť akčný plán ich realizácie. 
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e) Určiť kritériá výberu a druh verejného obstarávania a realizovať výberové konanie 

na strategického partnera garantovanej energetickej služby, ako poskytovateľa 

garantovanej energetickej služby aj za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

za podmienky vykonania obhliadky vytypovaných objektov. 

Pre výber strategického partnera, pre poskytovanie služieb s garantovanou úsporou energie 

(energie - zemný plyn, nákup tepla, elektrická energia, biomasa, LPG), je nutné zobrať 

do úvahy všetky energie súvisiace s výrobou, spotrebou a distribúciou tepelnej energie 

od výrobného zariadenia až po vykurovacie teleso a vodovodnú batériu na teplú vodu. 

Zvyčajne sa jedná o najvyššie nákladové položky v zariadeniach ako sú školy a školské 

zariadenia. Strategický partner by na základe podpísanej zmluvy mal prevádzkovať 

energetické hospodárstvo, pričom investície strategického partnera by finančne nezaťažovali 

rozpočet PSK. Následne je potrebné zadefinovať postupnosť krokov na znižovanie 

energetickej a environmentálnej náročnosti v závislosti od priorít (od najvyšších 

ku najnižším), ktoré zabezpečia dosahovanie najvyšších úspor, na základe ktorých budú 

postupne vykonávané ďalšie plánované opatrenia na predmetných objektoch. Súčasne je 

potrebné doriešiť odstránenie súčasných havarijných  stavov budov, ako sú plášte, strechy 

a otvorové výplne stavebných konštrukcií. Tieto investície je  vhodné prioritne financovať  

z grantov, fondov alebo bankových inštitúcií, resp. iných podporných programov. V tomto 

prípade sa nejedná o havarijné stavy tepelno-technických zariadení od výroby až po spotrebič. 

Tieto havarijné stavy musí riešiť poskytovateľ garantovanej energetickej služby v rámci 

svojich vlastných zdrojov. V tejto časti je potrebné zdôrazniť, že je veľmi dôležité správne 

a úplné získanie prvotných údajov pomocou evidenčných listov. 

 

Rozhodujúcim činiteľom pre správnosť vyhodnotenia a prijatie rozhodnutia je úplnosť 

a presnosť údajov uvedených v evidenčnom liste. V prípade nepresnosti údajov dôjde 

k skresleniu výsledkov analýzy a v konečnom dôsledku aj k odsúvaniu priatia strategických 

rozhodnutí na pôde PSK. Nedostatočný prvotný prieskum v procese overovania vstupných 

údajov predstavuje brzdu v uzavretí obojstranne výhodnej dohody. Výber metódy, 

spracovanie analýzy a realizácia výberu strategického partnera podľa predchádzajúcich bodov 

v rámci predloženého plánu činností a stanovených úloh je možné uskutočniť v priebehu 7 až 

8 mesiacov. Zo zákona o energetickej efektívnosti vyplýva pre PSK povinnosť realizovať 

všetky opatrenia vedúce k dosiahnutiu energetickej hospodárnosti budov do konca roku 2015. 

Tento termín sa však vzhľadom na množstvo potrebných prác s najväčšou 

pravdepodobnosťou nepodarí splniť. Preto je z tohto hľadiska veľmi dôležité začať 

s realizáciou všetkých spomínaných opatrení v čo najkratšom čase. 

 

MODEL 3 – Budovanie energetického manažmentu na základe verejno-súkromného 

partnerstva 

Model budovania manažmentu na základe verejno – súkromného partnerstva predstavuje 

vytvorenie odborného zázemia naprieč odborným spektrom v regióne. V skutočnosti sa jedná 

o kombináciu vlastných odborných kapacít v súčinnosti s verejným sektorom, s cieľom 

prijímať také záväzky a opatrenia, ktoré je možné preukázať meraním. Jedná sa o zoskupenie 
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na základe rolí, ktoré závisia od kombinácie odbornosti, finančných zdrojov a riešení, ktoré sú 

prijímané na základe kompromisu pri demokratickom spôsobe riadenia. Realizácia pomocou 

skupiny spoločností poskytujúcich energetické služby na základe partnerstva je výhodná, 

ak treba splniť rozmanitú skupinu vytýčených cieľov a prekonať prekážky, ktoré nedokáže 

užívateľ realizovať vlastnými kapacitami a nákup externých kapacít nie je možné realizovať 

či už z ekonomických alebo iných dôvodov. Ak si plnenie vytýčených cieľov vyžaduje 

odborné kapacity, ktoré nie sú na trhu dostupné pre užívateľa energií, potom na základe 

partnerstva môže využiť tie odborné kapacity, ktoré sú súčasťou jeho pevných organizačných 

štruktúr a disponujú skúsenosťami v závislosti od činnosti jednotlivých partnerov. 

Vybudované partnerstvo môže napomáhať pri odstraňovaní  nedostatku ľudských zdrojov, 

obmedzenom know-how, nízkom počte kontaktných osôb a rozhraní, obmedzených 

finančných prostriedkoch, potrebe modernizácie. Vytvorenie partnerstva smerujúceho 

k energetickej efektívnosti u užívateľa je základom pre implementáciu takých energetických 

služieb, ktoré sú vďaka svojej modulárnej štruktúre schopné prekonávať prekážky 

vyplývajúce z procesu zvyšovania energetickej efektívnosti. Vzájomná konzultácia v oblasti 

nakladania s energiami  predstavuje záruku plnenia činností, ktoré vychádzajú z požiadaviek 

kladených na proces zvyšovania energetickej efektívnosti pri napĺňaní vytýčených cieľov. 

Navrhované riešenia predstavujú výsledok viacerých zainteresovaných skupín, ktoré však 

nedokážu jednoznačne prevziať zodpovednosť za naplnenie týchto cieľov a preto je potrebné 

definovať kompetencie a zodpovednosti v tomto partnerstve. Poskytovanie si vzájomne 

výhodných energetických služieb nie je jedinou cestou pri realizácii projektov efektívneho 

nakladania s energiami. Vhodným smerovaním je  podpora realizácie projektov energetickej 

efektívnosti alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie, obzvlášť, ak sa vyžadujú 

dlhodobé záruky a outsourcing služieb. Prínosom pre PSK v oblasti budovania energetického 

manažmentu na princípe partnerstva je: 

 nemusí použiť vlastné finančné zdroje, pričom zníži vlastné investičné riziko, 

 modernizácia technologických zariadení zlepšujúcich energetickú účinnosť, pričom 

zároveň dochádza k zvýšeniu prevádzkovej spoľahlivosti, pri  redukcii nákladov 

na energiu, 

 využitie technického know-how firiem energetických služieb, vrátane ich odborného  

manažérskeho zázemia, 

 zefektívnenie plánovacieho procesu a výkonu prevádzkových prác, 

 dochádza k budovaniu pridanej hodnoty, lepšia implementácia riešení a zvýšenie 

energetickej efektívnosti energetických zariadení, 

 plánovanie, financovanie, výstavba, prevádzka, údržba a monitoring je riadený 

z jedného zdroja, koordinovaný viacerými samostatnými skupinami, 

 podpora rozšírenia služieb, v závislosti od ich  potrieb a procesov udržateľnosti, 

 motivovanie a školenia zamestnancov PSK, 

 možnosť prerozdelenia rizika medzi partnerské spoločnosti.  

 

K tomu, aby PSK mohol tento model využívať je potrebné, aby sa pracovníci PSK  

a zainteresované strany dohodli na konkrétnom modely vzájomnej spolupráce, vrátane 

dohody o vzájomnej súčinnosti. Partnerstvo kladie zvýšené požiadavky na kvalitu 
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projektových koordinátorov, ktorí plnia funkcie sprostredkovateľov medzi partnermi a PSK, 

čo v skutočnosti znamená, že sa jedná o aktívnych hráčov s lepšou podporou a financovaním 

ako u iných, ktorí sú z pozície PSK do procesu angažovaní. Vytvorenie partnerstva nemusí 

automaticky budovať štruktúru financovania vytýčených projektov, ale môže tvoriť záruku 

voči finančným inštitúciám pri požadovaní potrebných finančných prostriedkov s cieľom 

dosahovať energeticky efektívne opatrenia.  V každom prípade toto vybudované partnerstvo 

tvorí nástroj pre lepšie sprostredkovávanie finančných zdrojov na implementáciu vytýčených 

cieľov.  

 
Schéma č. 18: Schéma činnosti energetického manažmentu založeného na budovaní verejno-súkromného 

partnerstva 

 

Schéma č. 18 poukazuje na dôležitosť koordinovania vnútorných činností vo vybudovanom 

partnerstve a požiadavky kladené na kvalitu týchto odborných činností. Zo schémy je zjavné, 

že partnerstvo vychádza z troch základných skupín, kde užívateľ energií, ktorý hľadá 

optimálne spôsoby zvyšovania energetickej efektívnosti je zastúpený PSK, odborné zázemie 

je v tejto skupine tvorené externým prostredím, ktoré má jasný vzťah k užívateľovi energií. 

Títo dvaja partneri komunikujú s finančnými inštitúciami a to tak, aby bolo možné splniť 

vytýčené ciele. Predmetná schéma jednoznačne popisuje postavenie vlastníka finančných 

zdrojov, čo v skutočnosti znamená, že aj partner poskytujúci finančné zdroje prechádza 

zo skupiny odborných partnerov do skupiny finančných inštitúcií. Nevýhodou budovania 

energetického manažmentu na základe partnerstva je dlhý čas od získania údajov až 

po prípravu realizácie. Dôvodom je to, že k predmetnej problematike sa musí vyjadriť 

niekoľko odborných skupín a každá z nich má snahu minimalizovať riziko. I keď odborné 

zázemie partnerov je prínosom v procese hľadania optimálnych riešení, pri posudzovaní rizík 

môže dôjsť k zahlteniu odborných skupín požiadavkami, ktoré majú minimalizovať riziká 

a teda môže nastať taký stav, ktorý dobré riešenia neumožní realizovať. Ak sú budované 

partnerstvá na úrovni odbornosti v súčinnosti s finančnými inštitúciami, je potrebné očakávať 

dlhý čas posúdenia zámerov a zároveň dôjde k zmenám v celkovom riešení, nakoľko finančné 
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inštitúcie majú iné modely hodnotenia projektov ako odborné skupiny. Ďalšími výrazne 

obmedzujúcimi činiteľmi sú dodávatelia energií a marketingový mix služieb, ktoré vplývajú 

na všetkých zúčastnených a zároveň ovplyvňujú služby ponúkané príslušným zariadením. 

Nakoľko partneri nedisponujú dostatočnými finančnými zdrojmi, aby dokázali uspokojiť 

investičné potreby z vlastných zdrojov, je potrebné po vybudovaní energetického 

manažmentu finančné inštitúcie vyberať nielen na základe ponúkaných produktov, ale 

i v závislosti od ich schopnosti komunikovať s odbornými partnermi, ktorí sú nositeľmi 

know-how v predmetnej oblasti.  

 

Na základe strategického plánovania a hodnotením silných a slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb, ktoré spočívajú v budovaní energetického manažmentu, podľa tohto modelu je 

možné očakávať, že sa PSK bude nachádzať v nasledovnom postavení z pohľadu interného aj 

externého prostredia sledovanej samosprávy. 

 

Silné stránky 

- Služby energetického manažmentu – monitoring, targeting, identifikácia odchýlky 

od referenčnej hodnoty.  

- Školenia a vzdelávanie zamestnancov PSK súkromným sektorom s praxou v danej 

problematike.  

- Prevádzková optimalizácia zariadení verejným sektorom – návody, doporučenia, 

postupy, metodika,... 

- Partneri z rôznych oblastí, rôzne pohľady na riešenia vzniknutých problémov.  

- Tvorba nových pracovných príležitostí.  

- Možnosť využiť odborné manažérske zázemie partnerov zo súkromného sektora.  

- Zodpovednosť za dosiahnutie identifikovaných úspor je prerozdelená medzi partnerov.  

- Zefektívnenie plánovacieho procesu.  

Slabé stránky 

- Garancia úspor nie je súčasťou tohto modelu riadenia energetického manažmentu. 

- PSK musí zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov pre funkcie, ktoré nie sú 

obsadené partnermi zo súkromného sektora.  

Príležitosti 

- Vytvorenie vlastného know-how – kombinácia know-how PSK a súkromného sektora.   

- Tvorba nových postupov. 

- Budovanie dlhodobých partnerstiev.  

Hrozby 

- Odchod niektorého z partnerov. 

- Zmeny na trhu s energiami.  

- Zmeny v legislatíve.  

- Neochota pristupovať na kompromisy.  
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13.1 Opatrenia pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budov  

Zvyšovanie energetickej efektívnosti má vo všeobecnosti najvyššiu prioritu z hľadiska 

hospodárneho nakladania s energiami v pôsobnosti energetického manažmentu. Dôsledná 

a pravidelná analýza spotreby energií na vykurovanie objektov, prípravu teplej vody, 

osvetlenie, poskytuje príležitosti na znižovanie nákladov potrebných na ich prevádzku. 

Rastúci počet smerníc EÚ, právnych predpisov z oblasti energetickej hospodárnosti, 

zákonov, vyhlášok a nárokov plynúcich z riadenia spôsobu nakladania s energiami, vrátane 

bilancovania a monitoringu zvyšujú požiadavky kladené na odborný personál. Len 

organizovaná systematická analýza energetických rozvodov a kvality osvetlenia 

v prevádzkovaných objektoch poskytne verný obraz o spôsobe nakladania s významnými 

zdrojmi energie. Analýza významných činiteľov ovplyvňujúcich spôsob využívania energií 

dáva príležitosť na neustále zlepšovanie sa v tejto oblasti a zvyšovanie kvality 

environmentálneho správania sa pri celkovom  znižovaní finančných nárokov. Pracovníci 

zodpovední za optimalizáciu energetických pomerov v prevádzkovaných zariadeniach 

musia neustále detailne analyzovať energetický systém zabezpečujúci relevantné 

ukazovatele nakladania s energiou. Na základe poznania celkového prostredia 

využívajúceho významné zdroje energie v súčinnosti s monitorovaním spotreby energie je 

možné postaviť základ pre účinný energetický manažment a identifikovať možné oblasti 

v procese zlepšovania. 

 

V záujme dosiahnutia maximálnej hospodárnosti prevádzky je potrebné vykonať detailnú 

a dôkladnú pasportizáciu budov, ktorá zosumarizuje základné technické a prevádzkové 

údaje. Cieľom identifikácie a kvantifikácie vybraných údajov je poukázať na existenciu 

potenciálu zlepšovania sa s priamou väzbou na súčasné spotreby energií. Identifikáciou 

príčin stavu nehospodárneho nakladania s energiami a s návrhom opatrení na ich 

odstránenie je možné dosiahnuť zefektívnenie prevádzkovania zariadení pod správou PSK. 

Pri identifikácii príčin zhoršenej ekonomiky prevádzky tepelných zariadení budov je 

potrebné brať ohľad na ich komplexné a systémové využitie. Rôzne budovy boli budované 

v rôznych časových obdobiach s rozdielnou kvalitou vtedy dostupných stavebných 

materiálov. Je pravdepodobné, že tieto zariadenia boli pôvodne určené pre iné využitie ako 

je to v súčasnosti a niektoré môžu dokonca dnes tvoriť aj nesúrodý energetický celok. 

 

V najbližšej dobe bude potrebné pristúpiť k riešeniu energetických pomerov na budovách  

buď formou časovo menej náročných technicko-ekonomických analýz alebo formou 

komplexných a časovo náročnejších energetických auditov. V prospech potreby 

vypracovania komplexných energetických auditov hovorí samotná skutočnosť, že audity sú 

neoddeliteľnou súčasťou projektov pre čerpanie prostriedkov z operačných programov EÚ 

a ich kvalitné spracovanie ovplyvňuje spôsob posudzovania jednotlivých projektov 

(to často platí aj pre bankové úvery a iné podporné systémy). V počiatočnej fáze procesu 

zvyšovania energetickej efektívnosti je potrebné vykonať analýzu skutočného stavu 

a overiť kvalitu súčasných údajov pomocou  evidenčných listov objektov. Na základe tejto 

dokumentácie je možné vykonať triedenie budov do jednotlivých energetických kategórií, 
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ktoré stanovia základ plánovania ich obnovy a revitalizácie. Analýza údajov sa v úvodnej 

fáze opiera najmä o túto štruktúru:  

 vek budovy, doba užívania, 

 najvyššia celková spotreba energie,  

 najhoršia energetická hospodárnosť budovy, 

 potenciál a miesta na úspory energie, 

 špecifické náklady na jednotku úspory energie podľa odborného posudku,  

 možnosti financovania obnovy budovy, 

 dlhodobá využiteľnosť budovy, 

Rovnaká štruktúra údajov o prevádzkovaných zariadeniach umožňuje porovnávať objekty 

medzi sebou. Je potrebné zamerať sa na opatrenia, realizáciou ktorých budú dosahované 

najvyššie úspory energií a budú splnené povinností vlastníka budovy pod vedením PSK 

vyplývajúce zo zákona o energetickej efektívnosti v termíne do 31.12.2015. V zmysle tohto 

zákona je potrebné svoju pozornosť upriamiť na: 

 inštaláciu termoregulačných ventilov (TRV), tzv. automatickú reguláciu parametrov 

teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu 

vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb a hydraulického 

vyregulovania vykurovacieho systému (HRV) v budove podľa § 11 ods. 1, písmena a) 

a písmena b) tohto zákona a zabezpečiť i udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody 

teplej vody - § 11 ods. 1, písmena c) predmetného zákona, 

 výmenu okien (výplňových konštrukcií),  

 inštaláciu objektovej regulácie, 

 zateplenie obvodových stien a strechy, 

 zaizolovanie rozvodov tepla a teplej vody tepelnou izoláciou. 

 

Po splnení týchto požiadaviek kladených na charakteristiky prevádzkovaných zariadení, 

musí energetický manažment v následnom kroku vypracovať komplexné energetické audity 

pre objekty v závislosti od spôsobu financovania. Je dôležité zdôrazniť, že doba návratnosti 

vložených investícií je závislá hlavne od úspory energií po jej realizácii. V prípade 

niektorých objektov vplyvom technológie stavby a súčasných tepelnoizolačných vlastností 

objektu môže byť návratnosť veľmi dlhá. Pri navrhovaní priorít jednotlivých opatrení 

na budovách je dôležité posúdiť výšku investície a dobu jej návratnosti tak, aby bol 

dosiahnutý čo najvýhodnejší čas návratnosti a čo najvyššia úspora energií. Ak berieme 

do úvahy, že predmetnú problematiku musí realizovať odborný tím, potom je nutné 

v závislosti od modelu energetického manažmentu zaradiť do jeho štruktúry takých 

odborníkov, ktorí dokážu predmetné riešenia implementovať v čo najkratšom čase. 

Objekty, ktoré boli postavené a uvedené do prevádzky v minulosti v rôznych časových 

obdobiach majú rozmanitý charakter a rôznu kvalitu konštrukcií. Ide ako o budovy 

historické, tak i  budovy spĺňajúcich súčasné požiadavky technického štandardu. Nosné 

murivo obvodových konštrukcií je tvorené prírodnými materiálmi ako je kameň, tehly 

rôzneho obdobia, betónové i pórobetónové murivá, ale i budovy s ľahkou obvodovou 

konštrukciou vrátane panelov z rôznych materiálov. 
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Energetický manažment pri napĺňaní vytýčených cieľov musí prihliadať na dobu užívania 

budov, ktorá významne ovplyvňuje ich celkový technický stav. Mnohé zabudované stavebné 

konštrukcie a zariadenia sú často po čase ich životnosti, alebo sa k nej približujú. Na základe 

odporúčaní rôznych stavebných spoločností, zaoberajúcich sa zatepľovaním budov, je možné 

predpokladať, že pre zvýšenie životnosti budovy je potrebné uskutočniť dva až trikrát 

komplexnú obnovu stavebných konštrukcií aj vnútorných technických zariadení. Realizáciou 

týchto cyklov obnovy budovy je potom možné predĺžiť ich životnosť rádovo o niekoľko 

desaťročí. Životnosť niektorých materiálov, stavebných konštrukcií a technických zariadení 

budov (za predpokladu vykonávania údržby) možno sledovať v nasledujúcej tabuľke. 

Tab.č.14: Životnosť materiálov, konštrukcií a technických zariadení 

Materiál, konštrukcia a 

technické zariadenie 

Životnosť 

(roky) 

Hydroizolačná krytina 

Okná a dvere 

Rozvody vody, plynu 

Rozvody kúrenia 

Podlahy keramické a drevené 

Výťahy 

Elektroinštalácie 

20 

40 

30-40 

40 

30-40 

25-40 

30-50 

Z pohľadu histórie výstavby musí energetický manažment prihliadať na skutočnosti, 

že na Slovensku sa počas 60. až 80. rokov minulého storočia postavil veľký počet škôl, 

prevažne podľa typizovaných projektov, ktoré problematike energetickej náročnosti počas 

výstavby a  prevádzky nepripisovali dominantné postavenie. V rokoch 1954 až 1970 sa 

uplatňovali prefabrikované železobetónové konštrukčné prvky, vytvárajúce skeletovú nosnú 

sústavu s obvodovými plášťami tehlovými, neskôr prefabrikované panely sendvičové alebo 

pórobetónové. V rokoch 1965 až 1967 sa realizovali prevažne montované železobetónové 

skelety s plynosilikátovým obvodovým plášťom hrúbky 250 mm, tehlovým hrúbky 375 mm 

alebo 120 mm kovo-plastickým plášťom. V roku 1979 nosnú konštrukciu budovy tvoril 

montovaný železobetónový skelet MS-RP ako pozdĺžny nosný systém v module 

n x 6000 mm, s konštrukčnou výškou 3600 mm. Obvodový plášť bol pórobetónový hrúbky 

250 mm a mal tepelný odpor R=0,96 m
2
.K.W

-1
. Jednoplášťová plochá strecha mala 

projektovaný tepelný odpor R=2,479 m
2
.K W

-1
. V roku 1984 bola nosná konštrukcia 

budovy riešená z prvkov montovaného skeletu S 1.2. Obvodový plášť bol pórobetónový 

hrúbky 300 mm, technológia CALSILOX s tepelným odporom R=l,17 m
2
.K.W

-1
. 

Dvojplášťová strešná konštrukcia mala tepelný odpor R = 2,8 m
2
.W

-1
. V deväťdesiatych 

rokoch sa zanedbávala pravidelná údržba ako i obnova budov. Z tohto hľadiska je možné 

konštatovať, že mnohé budovy hlavne škôl a školských zariadení sú značne opotrebované 

a dosahujú  aj často krát havarijný stav (niektoré ich časti alebo aj celé) s vysokými 

nárokmi na energie počas prevádzky. Niektoré už spomínané zariadenia v súčasnosti 

nevyhovujú základným hygienickým požiadavkám kladeným na kvalitu prevádzok. 

Najväčšie poruchy a nedostatky vykazujú z konštrukčného hľadiska obalové plášte týchto 
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budov a strecha, pričom negatívnym činiteľom ovplyvňujúcim charakter prevádzok je 

presakovanie vlhkosti z okolitého prostredia. Tepelné mosty v obalovom plášti z pohľadu 

zvyšovania energetickej efektívnosti sú dôvodom nízkej vnútornej povrchovej teploty 

s následnou kondenzáciou vodnej pary. Táto skutočnosť napomáha vzniku plesní a zároveň 

kladie požiadavky na jej odstránenie v závislosti od spôsobu budovania energetického 

manažmentu, ktorý túto problematiku nemôže prehliadať. Odstraňovanie plesní si vyžaduje 

dobrú znalosť tejto problematiky. Neoddeliteľnou časťou súčasného stavu v procese 

nakladania s energiami je kvalita vnútorného technického vybavenia budov ako je 

vykurovací systém, rozvody vody, kanalizácia, elektroinštalácia a zariadenia v jej štruktúre, 

ktoré sa mnohokrát nachádzajú na konci svojej životnosti. 

 

Požiadavky na energetický manažment s ohľadom na všeobecné zásady obnovy budov 

Za nevyhovujúci a v mnohých prípadoch až nefunkčný prvok ovplyvňujúci energetickú 

efektívnosť prevádzkovaných budov možno považovať obvodové plášte budov. Okrem 

hygienického kritéria pre obvodové a strešné plášte (s tepelným odporom R=2,8 m
2
.K.W

-1
) 

sa vytvárajú problémy so splnením samotného energetického kritéria, ktoré stanovuje 

požiadavky na mernú potrebu tepla na vykurovanie. Najslabším článkom sa ukazujú okenné 

konštrukcie a vchodové dvere. Na mnohých budovách sú osadené drevené zdvojené okná 

alebo okná kovové. Tieto okná časom strácajú svoju funkčnosť, majú nedostatočné 

tepelnoizolačné vlastnosti a v niektorých prípadoch sú z bezpečnostného hľadiska 

nevyhovujúce. Na základe týchto skutočností je potrebné, aby pri obnove budovy došlo 

k ich výmene a projektant pri návrhu obnovy musí zvážiť všetky skutočnosti, vplývajúce 

na kvalitu a energetickú účinnosť okenných konštrukcií z pohľadu všetkých konštrukčných 

materiálov, ako je napríklad drevo, plasty, kovy a do procesu posudzovania zahrnúť 

požiadavky na prirodzené vetranie. Spôsob prúdenia vzduchu a kvalita užívaného 

prostredia sa mení s výmenou okien a v závislosti od zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

menia činitele vplývajúce na tepelné mosty. Na základe týchto skutočností je potrebné, aby 

energetický manažment dokázal v súčinnosti s projektantmi navrhnúť také riešenia, ktoré 

zvýšia energetickú efektívnosť, kvalitu prostredia a zabezpečia dlhodobú udržateľnosť 

v závislosti od vytýčených cieľov. Činnosť energetického manažmentu je dôležitá 

v procesoch obnovy budov s cieľom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností striech 

a podlahových konštrukcií v závislosti od terénu. Významným je riešenie zvyšovania 

energetickej efektívnosti v obostavaných priestoroch, ktoré nie sú vykurované a sú 

umiestnené v suterénoch príslušných budov. Zlepšenie kvality obalového plášťa, jeho 

tepelnoizolačných vlastností predstavuje dôležitý krok smerom k energetickej 

hospodárnosti budov. Je však potrebné mať na zreteli, že bez komplexných opatrení sa nedá 

dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve PSK. Revitalizácia 

systému výroby a distribúcie tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 

predstavuje činnosti, ktoré sú smerované k zvýšeniu účinnosti zdroja, automatizácii 

regulácie, obnove rozvodov, zníženiu strát distribúcie tepla, hydraulickému vyregulovaniu 

vykurovacieho systému, inštalácii regulačného systému reagujúcemu na vonkajšie 

i vnútorné tepelné zisky a inštalácii meračov. Len komplexné úpravy prispievajú 

k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti budov s predpokladanou úsporou v rozpätí 



Program energetického manažmentu  

 Prešovského samosprávneho kraja 

 

157 

 

od 20 % do 35 % v závislosti od životného cyklu súčasných technologických prvkov. 

 

Opatrenia obnovy stavebných objektov 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov je možné dosiahnuť zlepšením tepelnej ochrany 

budov dodatočným zateplením. Hlavnými dôvodmi zatepľovania budov sú: 

 odstránenie systémových porúch konštrukcií, 

 odstránenie zatekania do obvodových plášťov, 

 odstránenie hygienických nedostatkov, 

 zníženie potreby tepla na vykurovanie o približne 30 %, 

 zlepšenie tepelnej pohody v interiéroch, 

 zamedzenie korózie výstuže v stykoch a spojoch panelov, 

 predĺženie životnosti obvodového plášťa o 25 rokov, 

 zlepšenie zdravia užívateľov budovy, 

 zníženie emisií C02, 

 zlepšenie architektonického vzhľadu budovy. 

Tepelná ochrana budov prostredníctvom zateplenia má vždy vplyv na energetickú 

hospodárnosť budovy. Úlohou energetického manažmentu je dosiahnuť zníženie potreby 

tepla na vykurovanie tak, aby budova mohla byť zatriedená aspoň do triedy energetickej 

hospodárnosti B podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Z pohľadu zateplenia obvodového plášťa budov je potrebné nájsť také riešenia, aby 

zateplením obvodovej steny došlo k zabezpečeniu a splneniu jednotlivých hygienických 

kritérií, k zníženiu strát tepla a zvýšeniu energetickej efektívnosti prevádzkovaných 

zariadení. Nevyhnutnou súčasťou zatepľovaných plôch musia byť aj ostenia výplňových 

konštrukcií, ako aj všetky vystupujúce konštrukcie (balkóny, loggie, markízy, vikiere 

a iné).  

 

Z pohľadu zateplenia strešného plášťa je dôležitý nielen proces výberu realizácie a výber 

materiálov, ale i odborné posúdenie návratnosti vynaložených investícií. Účelom zateplenia 

strechy nie je len zníženie tepelných strát, ale aj oprava prípadného zatekania, oplechovania 

a iných klampiarskych prvkov a dažďových zvodov. Pri úprave plochej strechy so zreteľom 

na úsporu energií je potrebné, aby energetický manažment hľadal také riešenia, ktoré 

zohľadnia geometrické postavenie strechy a fyzikálno-technické činitele vplývajúce 

na proces energetickej efektívnosti v závislosti od charakteru prevádzky. Ak je pôvodná 

nosná konštrukcia strechy dostatočne únosná a strešný plášť je v dobrom stave môžeme 

použiť prídavné tepelnoizolačné  vrstvy  s ochranným prevedením. Špecifikom je nová 

tepelnoizolačná vrstva so stálou geometriou tvaru a minimálnou nasiakavosťou, ktorá sa 

kladie medzi pôvodnú hydroizoláciu, doplnením novou hydroizolačnou vrstvou a ďalšími 

technologickými vrstvami. Ak pôvodná strecha neobsahuje tepelnú izoláciu, tak pri zateplení 
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môžeme vytvoriť strechu s opačným poradím vrstiev tým, že na pôvodnú povlakovú krytinu 

pridáme tepelnoizolačnú vrstvu so stabilizačným posypom. Energeticky efektívnym riešením 

je vytvorenie nového plášťa nad jednoplášťovou strechou, kedy dôjde ku vytvoreniu 

dvojplášťovej pokrývky strechy.  

 

Z hľadiska výmeny otvorových výplní obvodového muriva zastavanej plochy pomocou 

výmeny okien a vonkajších dverí je možné ovplyvniť energetickú náročnosť znížením 

tepelných strát okien o 30 – 40 % z celkovej tepelnej straty objektu. Ide o stratu prestupom 

tepla cez presklenú plochu, rám a stratu únikom teplého vzduchu a prísunom studeného 

vzduchu okennými netesnosťami, škárami alebo pri užívaní okien. Okná a vonkajšie dvere sa 

hodnotia podľa stupnice A až G v závislosti od celkových tepelnoizolačných vlastností. 

Výpočet energetickej efektívnosti okna zahŕňa vlastnosti materiálu a konštrukciu rámu i typ 

skla (dvojsklo alebo trojsklo). Hodnotenie je vyjadrené jedným číslom, ktoré sa dá použiť 

na porovnanie vlastností okien. Pri výbere okien k danej stavbe je dôležité, aby okná 

zodpovedali vlastnostiam stavby ako celku. Pri výbere skiel sa posudzuje schopnosť 

prepúšťať svetlo, a teda energiu zo slnečného žiarenia. Ak na budovu budeme nahliadať ako 

na komfortne prevádzkovaný celok, potom nesmieme zabudnúť na požiadavky kladené 

na akustické vlastnosti okna. 

Energetický manažment z pohľadu hodnotenia realizovaných opatrení 

Realizácia zateplenia obvodových konštrukcií objektov predstavuje pomerne vysoké náklady 

na realizáciu. Investičné náklady na realizáciu zateplenia sú vysoké a ich ekonomická 

návratnosť je veľmi nízka, v rozsahu od 10 až do 140 rokov v závislosti od skutkového stavu 

vykonávanej údržby a využitia budov. Investícia na jednu mernú jednotku spotreby energie 

predstavuje hodnotu od 0,5 až 2,5 €.kWh
-1

.  

Realizácia zateplenia strešných konštrukcií objektov predstavuje pomerne vysoké náklady 

na realizáciu, pričom tieto opatrenia je vhodné realizovať vtedy, keď je potrebné riešiť novú 

hydroizoláciu strešného plášťa, obnovu strešnej konštrukcie alebo poškodenie strešného 

plášťa. Investícia na mernú jednotku spotreby predstavuje hodnotu cca 1,87 €.kWh
-1

, pričom 

priemerná návratnosť investície je približne 38 rokov. 

Výmena okenných konštrukcií objektov predstavuje opatrenie, ktoré je vhodné aplikovať 

vo všetkých starších objektoch, kde vplyvom času a nedostatočnou údržbou došlo 

k znehodnoteniu otvorových výplní. Zásadným činiteľom ovplyvňujúcim kvalitu výmeny 

okien sú súvisiace práce, kde cez netesnosti okien a ich obvodové osadenie dochádza 

k únikom tepla. Veternosť ako jeden z činiteľov vplývajúcich na obvodovú konštrukciu budov 

pri nekvalitne prevedených prácach predstavuje zvýšené nároky na spotrebu tepla. Následne 

dochádza k zníženiu tepelnej pohody v objekte a k zvýšeniu požiadaviek na energie. Výmena 

okien a dverí objektov je investične náročná a jej výška na mernú jednotku predstavuje 

hodnotu 1,79 €.kWh
-1

, priemerná návratnosť investície je od 15 do 35 rokov. 

Ďalším nevyhnutným opatrením vplývajúcim na zníženie energetickej náročnosti budov je 

modernizácia zdrojov tepla. Vo väčšine objektov sú inštalované plynové kotolne alebo sú 

napojené na centrálne zdroje tepla buď priamo alebo s použitím výmenníkovej stanice 
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tepla, ktoré prevádzkujú rôzne spoločnosti podnikajúce v oblasti výroby, distribúcie 

a predaja tepla. Plynové kotolne i výmenníkové stanice sú obvykle riadené ekvitermickou 

reguláciou v závislosti od vonkajšej teploty, ktorá je doplnená o objektovú reguláciu 

jednotlivých vetiev vykurovacieho systému zásobujúcich teplom príslušné časti budovy. 

Z pohľadu energetického manažmentu je výrazným nedostatkom celkové vyregulovanie 

vnútorných ležatých rozvodov tepla a teplej vody, vyregulovanie vertikálnych 

stúpačkových rozvodov a vyregulovanie samotných vykurovacích telies. Optimalizáciu 

zdrojov tepla vyhodnotí a realizáciu navrhne energetický manažment až po prijatí plánu 

energetických úspor na strane stavebnej časti. Z pohľadu implementácie navrhovaných 

procesov energetický manažment optimalizuje vykurovanie a výkon kotolne až po výmene 

okien, dverí a zateplení fasády i strechy. Tento proces je previazaný so stavebnou časťou, 

nakoľko je možné na základe nových a očakávaných parametrov prevádzky upraviť 

inštalovaný výkon zdroja tepla, v závislosti od nových tepelnoizolačných vlastností 

prevádzkovanej budovy. Kým nie sú vykonané komplexné stavebné zmeny na jednotlivých 

zariadeniach je potrebné meniť technológiu len čiastočne, ako napríklad výmena kotla, 

nový horák, zmena prípravy teplej vody, prípadne uvažovať s inštaláciou nízkoteplotného 

zdroja tepla - tepelné čerpadlo. Návrh rekonštrukcie zdrojov tepla by mala spracovať 

odborná projekčná skupina previazaná s energetickým manažmentom, ktorá má dostatok 

teoretických i praktických skúsenosti s procesom optimalizácie technických 

a ekonomických požiadaviek investora. 

 

Novobudovaný energetický manažment musí mať dostatok odborných skúseností 

s rekonštrukciou plynových kotolní a procesmi, ktoré nahradzujú klasické technológie. Nové 

technológie dokážu pracovať s účinnosťou cca 89 % - 94 % a proces spaľovania plynu je 

o 8 až 12 % efektívnejší. Výmena starých horákov na kotloch za moderné horákové systémy 

s modulovaným - premenlivým výkonom napomáha energetickému manažmentu 

optimalizovať procesy v závislosti na momentálnej potrebe tepla v prevádzkovanom objekte. 

Z pohľadu využitia alternatívnych zdrojov tepla, ako sú napr. tepelné čerpadlá je potrebné, 

aby energetický manažment dokázal posúdiť inštaláciu takéhoto zariadenia a zvážil možnosti 

danej lokality v závislosti od posúdenia najvhodnejšieho (primárneho) zdroja tepla pre tepelné 

čerpadlo.  

Na základe už preukázaného je možné povedať, že energetický manažment musí disponovať 

takými odbornými kapacitami, ktoré dokážu reálne vyhodnotiť požiadavky kladené 

na implementáciu obnoviteľných zdrojov a dôkladne prehodnocovať všetky možné varianty 

v závislosti medzi spotrebou energie a možným obnoviteľným zdrojom, ako napríklad 

biomasa, fotovoltika či solárne technológie. 

Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia 

Energetický manažment v závislosti od stanovených plánov a vytýčených cieľov v procese 

efektívneho nakladania s energiami sa musí zamerať na inštaláciu termostatických ventilov 

a na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, vrátane tepelnej izolácie rozvodov 

tepla a teplej vody. Pri vykurovaní má vykurovacia voda tendenciu prúdiť do miest 
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s menším hydraulickým odporom. Z dôvodu hydraulicky správneho zásobovania 

vykurovacieho systému je nevyhnutné do jednotlivých odberných miest inštalovať 

špeciálne armatúry (regulačné, vyvažovacie armatúry), ktorými sa toto vyregulovanie 

zabezpečí. Termostatické ventily slúžia na prispôsobenie dodávky tepla okamžitej potrebe 

vykurovaného priestoru zmenou prietoku vykurovacej vody vykurovacím telesom. Ich 

hlavnou výhodou je možnosť automatickej regulácie výkonu vykurovacieho telesa 

v závislosti na teplote vzduchu v miestnosti a využívanie sekundárnych zdrojov tepla 

(slnečné žiarenie, vyžarovanie osôb, informačná technika, varenie a podobne). 

Vo verejných budovách je žiaduce aplikovať termostatické hlavice so zvýšenou odolnosťou 

z dôvodu vysokej miery vonkajšieho zaťaženia so zabezpečením nastavenia teplotného 

intervalu v mieste inštalácie. Energetický manažment pri zavádzaní aktívnych procesov 

hospodárneho nakladania s energiami musí v súvislosti s  hydraulickým vyregulovaním 

brať do úvahy potrebu: 

 vyregulovania vetiev zo zdroja, 

 vyregulovania horizontálnych rozvodov, 

 vertikálne hydraulické vyregulovania (medzi poschodiami), 

 vyregulovania vykurovacích telies. 

 

V súčasnosti musí energetický manažment pri dodatočnom zatepľovaní budov uplatňovať 

iné princípy, ako je len zníženie prietoku na päte objektu po zateplení. Aby bolo možné 

v maximálne možnej miere využívať tepelné zisky a dosahovať skutočné úspory tepla 

po realizácii energeticky úsporných opatrení, je nutné aplikovať tzv. termodynamické 

princípy. Platí to aj pre sústavy pred zateplením. Ak sa na vykurovanie pozeráme ako 

na činnosti, ktoré dlhodobo ovplyvňovali spôsob vykurovania, potom ich dôsledky sú 

prezentované ako: 

 prekurovanie priestorov, pričom každé zvýšenie teploty o 1 °C má za následok 

zvýšenie nákladov o 6 - 7 %, 

 nedokurovanie horných podlaží v prechodnom období a nedokurovanie dolných 

podlaží pri nízkych teplotách, 

 trvalo nízke teploty v kritických rohových miestnostiach, 

 vysoká spotreba elektrickej energie na pohon predimenzovaných obehových 

čerpadiel. 

 

Ak energetický manažment bude aktívne implementovať zásady hydraulického 

vyregulovania rozvodov ústredného kúrenia a termostatizácie, dosiahne následné zlepšenia: 

 odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých 

prevádzkovaných miest pri dodržaní tepelnej pohody, 

 zníženie spotreby paliva na vykurovanie minimálne o 15 %, v závislosti od úrovne 

technického riešenia s predpokladanou návratnosťou investícií od 3 do 6 rokov. 

 

Súčasné riešenie ekvitermickou reguláciou so zónovým riadením predstavuje sekundárnu 

reguláciu teploty vykurovacej vody vstupujúcej do jednotlivých objektov v závislosti 

od okamžitej teploty vonkajšieho prostredia, s korekciou na požadovanú vnútornú teplotu 
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v referenčnej miestnosti. Okrem významných úspor energie má táto objektová regulácia tú 

výhodu, že umožní individuálne riadenie vykurovania jednotlivých objektov alebo sekcií či 

pavilónov. Z pohľadu riadenia energetickej efektívnosti je výhodou ekvitermickej regulácie 

objektov vyššia životnosť celého zariadenia, schopnosť regulovať nezávisle viac okruhov, 

budovanie vysokého komfortu regulácie a úspor tepla pri nižších tepelných stratách. 

Z ekonomického hľadiska je výhodné využiť synergiu medzi objektovou reguláciou 

a termostatizáciou v procese regulácie využívaného tepla a teplej úžitkovej vody. Na základe 

odborných skúseností z realizácie projektov objektovej regulácie a zónovej regulácie, 

predstavujú celkové investičné náklady na mernú jednotku hodnotu približne 0,17 €.kWh
-1

 

a návratnosť týchto investícií sa pohybuje okolo 3 až 4 rokov. V prípade nasadenia 

termostatizácie s hydraulickým vyregulovaním systému vykurovania, predstavuje investícia 

na mernú jednotku hodnotu 0,211 €.kWh
-1

 s očakávanou návratnosťou týchto investícií 

v priebehu 4 až 5 rokov. 

Energetický manažment z pohľadu rozvodov energie má v procese nakladania s významnými 

zdrojmi energie povinnosť dodržiavať minimálne hrúbky použitej tepelnej izolácie rozvodov 

tepla a teplej vody v budovách. Hrúbka tepelnej izolácie bola donedávna uvedená vo vyhláške 

MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom o energetickej efektívnosti. 

Výpočet hrúbky a typu tepelných izolácií sa vykonáva podľa STN EN ISO zo dňa 01.01.2009 

s názvom „Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. 

Výpočtové pravidlá. (ďalej len „ISO 12241:2008“). V nasledovnej tabuľke sú uvedené 

minimálne hrúbky tepelnej izolácie rozvodov v budovách pre izolačný materiál s tepelnou 

vodivosťou 0,035 W . m
-1

. K
-l
 pri teplote 0 °C. 

 
Tab.č.15: Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry a ich minimálna hrúbka izolácie 

 

Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody tepla a teplej vody s oceľovými rúrkami. 

V prípade použitia iných materiálov pre rozvody tepla a teplej vody sa minimálna hrúbka 

izolácie vypočítava pre každý špecifický druh materiálu osobitne. Priemerná životnosť 

rozvodov tepla je cca 25 rokov a pri objektoch postavených pred rokom 1990 je 

požadovaná ich celková alebo čiastočná výmena. 

Základné typy rozvodov v budovách sú:  

 prívod a spiatočka vykurovania, 

 prívod a cirkulačné potrubie teplej vody, 

 rozvod studenej vody, 

 odpadová kanalizácia, 

 rozvody plynu. 

 

Vnútorný priemer potrubia alebo 

armatúry 

Minimálna hrúbka izolácie 

do 22 mm 20 mm 

od 23 mm do 35 mm 30 mm 

od 36 mm do 100 mm rovnaká ako vnútorný priemer potrubia 

nad 100 mm 100 mm 
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Najčastejšie poruchy rozvodov v budovách sú: 

 nevyhovujúca kvalita vody, 

 poruchy spojov, 

 korózia, 

 zanesenie a nefunkčnosť armatúr,  

 inkrustácia sedimentmi, 

 porušená alebo chýbajúca tepelná izolácia rozvodov. 

 

Technická životnosť rozvodov je: 

 potrubie upravenej vykurovacej vody: 30 rokov,  

 armatúry kúrenia a teplej vody: 15 rokov, 

 potrubie z oceľových pozinkovaných rúr pre studenú vodu: 20 rokov,  

 potrubie z oceľových pozinkovaných rúr pre teplú vodu: 15 rokov, 

 obehové čerpadlá teplej vody: 10 rokov, 

 zásobníkové ohrievače vody: 20 rokov, 

 plynovodné potrubia: 50 rokov. 

 

Výhody výmeny distribučných rozvodov: 

 zlepšenie hydraulických parametrov v rozvodoch, 

 zlepšenie kvality vody, 

 zrovnomernenie teploty teplej vody v rôznych častiach rozvodov, 

 zníženie tepelných strát rozvodov. 

 

Skúsenosti s modernizáciou rozvodov: 

 už tepelná izolácia hrúbky 10 mm prinesie úsporu približne 65-70 %, 

 najvyšší prínos tepelných izolácií bol zaznamenaný pri priemeroch 

DN10 - DN50, 

 požadované minimálne hrúbky izolácií nebolo možné splniť 

z priestorových dôvodov. 

Pri rozvodoch teplej úžitkovej vody je veľmi dôležitý správny návrh vyregulovania 

cirkulačného okruhu, nakoľko nižšia teplota teplej úžitkovej vody na konci rozvodu 

znamená zníženie komfortu a vyššiu spotrebu. Dnes najčastejšie typy rozvodov 

vykurovania, studenej a teplej vody sú plastové, medené, plast-hliníkové, alebo 

predizolované. Oceľové pozinkované potrubia sa používajú len pre rozvody studenej vody.  

Podľa zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov je potrebné 

vykonávať pravidelné kontroly kotolní a rozvodov tepla, pričom interval medzi kontrolami 

je stanovený v závislosti od menovitého výkonu zdroja tepla (2, 4, 6, 8 rokov). 
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13.2 Požiadavky na energetický manažment v závislosti od 

implementačných opatrení 

Po stanovení referenčnej úrovne, prijatí energetickej politiky a vytýčení cieľov sa musí 

vypracovať akčný plán. V úvodnej fáze je potrebné na základe jedného z navrhovaných 

modelov vybudovať energetický manažment, ktorého zloženie bude rešpektovať bariéry aj 

možnosti organizačnej štruktúry PSK. Úlohou energetického manažmentu je zadefinovať 

aktivity, ktoré budú smerovať k úsporám významných zdrojov energie, koordinácii 

realizácie opatrení a neustálej kontrole podľa stanoveného plánu s cieľom zvýšiť 

energetickú efektívnosť. Energetickému manažmentu by malo byť umožnené realizovať 

akčný plán na technickej aj organizačnej úrovni. Vybudovaný energetický manažment má 

mať pevné postavenie v riadiacej štruktúre PSK, vrátane dostatočných odborných 

kompetencií s právomocou rokovať s technikmi i ostatnými manažérmi na všetkých 

úrovniach. Takto vytvorený energetický manažment dokáže určiť perspektívu 

navrhovaných aktivít a hodnotenie ich ekonomických prínosov. Následne po zriadení 

energetického manažmentu bude jeho prvou úlohou identifikovať možnosti dosiahnuť 

úspory energie, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčený cieľ v oblasti znižovania energetickej 

náročnosti. Následné kroky posudzovania sa budú opierať o výpočty, ktorými bude prijatá 

referenčná úroveň. Najperspektívnejšie oblasti úspor sa vyjasnia práve v priebehu tohto 

procesu. Odbornosť členov energetického manažmentu výrazne prispeje k plneniu 

čiastkových plánov a energetickej politiky, ktorú chce manažment zaviesť s cieľom 

znižovania energetickej náročnosti PSK. Energetický manažment bude následne definovať 

povinnosti a kompetencie v prospech konkrétnych osôb a štruktúr. 
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Schéma č. 19: Postavenie energetického manažmentu v organizačnej štruktúre  PSK 

podľa navrhovaných modelov 1 a 3
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Energetický manažment v závislosti od činností popísaných vyššie predstavuje nástroj, ktorý 

umožní stabilné udržiavanie spotreby energií na optimálnej úrovni. Jeho základom je 

dispečing, pomocou ktorého je možné diaľkovo kontrolovať a riadiť jednotlivé sledované 

objekty. Jedná sa o pomerne zložité systémy, ktoré vyžadujú odbornú obsluhu a stálu 

prítomnosť človeka - dispečera. V súčasnej dobe PSK nedisponuje takýmto dispečingom, čo 

neumožňuje efektívne riadiť ani regulovať spotrebu energií v budovách. Z pohľadu PSK je 

dnes výrazným nedostatkom v procese efektívneho nakladania s energiami disponibilnosť 

odborne spôsobilých osôb, ktoré by dokázali v krátkej dobe zvládnuť prácu energetického 

dispečera. V Slovenskej republike existuje viacero súkromných firiem, ktoré ponúkajú 

inštaláciu dispečerského pracoviska aj s možnosťou poskytnutia komplexnej služby 

sledovania spotreby energií. Z hľadiska predmetného je cieľom energetického manažmentu: 

 vytvorenie systému sledovania a vyhodnocovania spotreby energie v budovách 

vo vlastníctve PSK a v správe jednotlivých organizácií, 

 zabezpečenie merania spotrieb energie v budovách, 

 zabezpečenie sledovania a vyhodnocovania stavu pracovného prostredia v budovách, 

 zabezpečenie toku informácií o spotrebách energií z jednotlivých budov smerom 

k energetickému manažérovi, 

 zabezpečenie informačných prostriedkov na prenos a spracovanie informácií, 

 vypracovanie systému zrozumiteľnej prezentácie informácii o spotrebách energií 

správcom budov, 

 neustále sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energie v pravidelných časových 

intervaloch vo všetkých objektoch a ich následná analýza, 

 vytváranie a zasielanie správ o spotrebách energií správcom objektov, 

 sledovanie dosahovaných úspor energií v objektoch s realizovanými úspornými 

opatreniami, 

 predkladanie správ o spotrebách energií vedeniu PSK a zastupiteľstvu PSK, 

 správna prevádzka tepelných zariadení budov, vyhodnocovanie spotrieb energie a jej 

zníženie alebo udržanie navrhovanie úsporných opatrení, rýchle zistenie chýb 

a porúch, 

 vyhodnocovanie prínosov prijatých opatrení. 
 

Výkon Energetického manažmentu predstavuje nasledovné činnosti: 

 zaznamenávanie denných a  týždenných hodnôt spotreby energie vo všetkých formách 

napríklad teplo, plyn, voda, elektrická energia,  

 tvorba grafikonu údajov interiérových teplôt referenčných priestorov v závislosti 

od skutočnej spotreby energie vzťahujúcej sa na vonkajšiu teplotu - vykurovacia 

krivka, 

 sledovanie a analyzovanie denných odchýlok od vykurovacej
 

krivky, vrátane 

podrobnej  analýzy ovplyvňujúcich činiteľov, vedenie a udržovanie predpísanej 

dokumentácie o dotknutých energosystémoch, 

 vedenie a kontrola plánov opráv i údržby energozariadení, vykonávanie operatívnej 

údržby, 

165 
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 vedenie a kontrola plánov revízií a odborných prehliadok vyhradených technických 

zariadení, 

 komunikácia s orgánmi štátnej správy a dozoru. 

Aby mohol byť objekt správne udržiavaný, musí byť z pohľadu energetického manažmentu 

jednoznačne definované: 

 kto je za práce zodpovedný, 

 ktoré zariadenia si vyžadujú pravidelnú údržbu – harmonogram údržby, 

 ako by mali jednotlivé zariadenia fungovať, 

 kedy vykonávať údržbu. 

 

Úlohy odborného personálu energetického manažmentu: 

 pravidelné kontroly všetkých zariadení tvoriacich podporu procesného riadenia 

energií a činiteľov ovplyvňujúcich energetickú efektívnosť (izolácie, tesnosť 

a podobne), 

 pravidelné prehliadky energetických zariadení, stavebných konštrukcií, technického 

a stavebného vybavenia, 

 výmena filtrov, mazanie motorov, čerpadiel, ložísk, výmena svietidiel a podobne, 

 kontrola a plnenie plánov opráv a údržby energetických zariadení,  

 vykonávanie operatívnej údržby, 

 regulácia vykurovania v závislosti od všetkých významných činiteľov, ktoré vplývajú 

na tento proces (plány a stratégie platné pre hospodárne nakladanie s energiami), 

 pravidelné prehliadky stavebných konštrukcií so zameraním sa na ich údržbu 

(kontrola izolácií, meranie tepelných mostov, čistenie odkvapov, žľabov, odtokov, 

čistenie priestorov, udržiavanie poriadku a podobne), 

 prevádzková a kontrolná činnosť. 

Z pohľadu energetického manažmentu je spôsob organizácie prevádzky závislý najmä od: 

 veľkosti budovy, 

 požadovanej kvalifikácie personálu, 

 kompetencií a schopností personálu, 

 počtu zamestnancov prevádzky a údržby, 

 know-how. 

 

Z pohľadu úloh vyplývajúcich z operatívnej a preventívnej údržby je potrebné, aby 

energetický manažment dokázal riešiť: 

 odstraňovanie porúch a havárií, 

 pravidelný servis kotlov odborne spôsobilou osobou, 

 kalibráciu detektorov CH4 a CO, 

 revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení, 

 činnosti, ako napríklad výmena filtrov, tesnení, mazanie motorov, ložísk, výmena 

žiaroviek a podobne, 
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 výkon plánovaných činností, ako sú nátery, oprava tesnení a izolácií, a podobne,  

 výmena a opravy poškodených častí systémov a prvkov zariadení. 

Z pohľadu procesného riadenia je potrebné, aby energetický manažment vypracoval 

prevádzkový poriadok a manuál údržby, špecifický pre každé významné 

energetické zariadenie, ktorý by mal obsahovať:  

− názorné schémy a postupy, 

− adresy a telefonické kontakty na zodpovedné osoby, 

− schémy zapojenia systémov, ich hlavných prvkov a umiestnenie zariadení, 

− prevádzkové tabuľky a grafy, 

− kontrolné záznamy prevádzky, 

− karty s technickým opisom prvkov, 

− zoznam náhradných súčiastok a dielov, 

− bilančné protokoly, 

− havarijný plán. 

Ak má energetický manažment dosiahnuť efektívny spôsob prevádzkovania zariadení 

pod správou PSK s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, je potrebné dodržať nasledovné 

pravidlá: 

 musí byť vypracovaný detailný prevádzkový poriadok a manuál údržby budovy 

a technických systémov, 

 prevádzkové predpisy musia byť dostupné, 

 personál musí byť dostatočne kvalifikovaný a motivovaný, 

 zodpovednosť za prevádzku a manažment sa musí jasne zadefinovať, 

 organizácia prevádzky a údržby musí rešpektovať špecifické podmienky prevádzky 

budov (škola, domov dôchodcov, kultúrne zariadenia a podobne). 

Z pohľadu už vykonaných projektových zámerov, úlohou ktorých bolo zvýšenie energetickej 

efektívnosti objektov pod správou samosprávy je pre názornosť  možné spomenúť projekt, 

kedy samospráva na základe vypísanej verejnej súťaže na dodávku termostatizácie 

a hydraulického vyregulovania vybraných materských a základných škôl podpísala 

v príslušnom roku so súkromným dodávateľom energetickej služby zmluvu na 8 rokov 

so záväzkom financovania investície a dosiahnutia 25 % úspory primárnych energií 

na vykurovanie. Do projektu bolo zapojených celkovo 16 škôl s celkovou referenčnou 

spotrebou zemného plynu viac ako 1,1 milióna m
3
. V druhej polovici projektu, po ukončení 

všetkých racionalizačných opatrení realizovaných súkromným dodávateľom služby bola 

dosiahnutá ročná priemerná úspora energií viac ako 30 %. Celkom za 4 roky bolo ušetrených 

1,23 milióna m
3
 zemného plynu, čo v cenovej úrovni roku prislúchajúcemu k roku podpísania 

zmluvy predstavuje úsporu viac ako 500 000,- EUR. Nespotrebovaním očakávaného 

množstva zemného plynu bolo zamedzené vypusteniu spalín do ovzdušia v celkovom 

množstve 2360 ton CO2. Prehľad základných doporučených opatrení nám znázorňuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Tab.č.16: Prehľad základných doporučených opatrení 

Opatrenie (hodnotené 

každé samostatne) 

Potenciálna úspora 

Predpokladaná 

hrubá 

návratnosť 

Priorita 

investície 

(%) (rok) (-) 

Zateplenie stien 0,6-10 % 10-140 4. 

Zateplenie striech 13 % 6-143 4. 

Výmena výplňových konštrukcií - 

dvojsklá a trojsklá 
30-40 % 15-40 3. 

Inštalácia termoregulačných 

ventilov a 

hydraulické/termodynamické 

vyregulovanie vykurovania s 

nastavenými maximálnymi 

teplotami a špeciálnymi hlavicami 

19-22 % 1-11 1. 

Hydraulické vyregulovanie teplej 

úžitkovej vody 
8 % 3-7 1. 

Vybavenie rozvodov tepla a teplej 

vody vhodnou izoláciou 
5 % 15-40 1. 

Odrazové fólie za vykurovacie 

telesá v nezateplených objektoch 
2-3 % 3-6 2. 

Inštalácia objektovej regulácie, v 

prípade možnosti zónovej (prípadne 

aj vetvovej) 

9 - 40 % 1-9 2. 

Výmena vonkajších rozvodov za 

predizolované, prípadne 

dvojrúrkové (s lokálným ohrevom 

TV a rozvodmi cirkulácie až v 

objekte spotreby - decentralizácia 

TV) 

4 % 15-40 3. 

Výmena kotlov a meranie účinnosti 

spaľovania 
12 % 15-40 2. 

Výmena spôsobu vykurovania z 

radiátorového na sálavé 
10-40 % 2-6 3. 

Decentralizácia TV - odstránenie 

cirkulačných strát, perlátory a 

podobne 

30-40 % 2-7 2. 

Obnoviteľný zdroj energie analyticky overiť 3. 

Osvetlenie pri jednoduchej náhrade, 

ktorá ale nepostačuje pre 

požadované intenzity osvetlenia (ak 

áno, tak úspory budú nižšie) 

30-80 % 3-10 3. 

Zavedenie energetického 

manažmentu 
trvalá okamžitá 1. 

 

 

13.3 Energetický manažment podľa zásad Dohovoru primátorov a 

starostov 

Dohovor primátorov a starostov (ďalej aj ,,Dohovor“) je významné európske zoskupenie 

združujúce mestá a regióny, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území 

energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru sa 

zaväzujú splniť a prekročiť cieľ Európskej Únie znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020 

a ďalšie environmentálne ciele. Po prijatí klimatického a energetického balíčka EÚ v roku 

2008 Európska komisia začala iniciatívu Dohovor primátorov a starostov s cieľom oceniť 

a podporiť snahy orgánov miestnej samosprávy pri realizácii politík udržateľnej energetiky. 
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Miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú rolu pri zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy. 

Európske inštitúcie predstavujú Dohovor primátorov a starostov ako výnimočný model 

viacúrovňovej správy pre jeho jedinečné vlastnosti. Je to jediné hnutie svojho druhu 

mobilizujúce miestnych a regionálnych aktérov smerom k splneniu cieľov EÚ. Dohovor 

primátorov a starostov vďačí do veľkej miery za svoj úspech aktívnej účasti krajov, provincií 

a iných podobných orgánov verejnej správy, ktoré poskytli signatárom svoje zdroje a know-

how. Európska komisia ich uznala za koordinátorov Dohovoru, a tak fungujú ako kľúčoví 

spojenci pri dosahovaní cieľov Dohovoru. Záväzky krajov sú nasledovné: 

• propagovať medzi miestnymi samosprávami na svojom území pristúpenie k Dohovoru 

primátorov a starostov a poskytovať podporu a koordináciu tým samosprávam, ktoré 

Dohovor podpíšu; 

• poskytnúť technickú a strategickú pomoc tým miestnym samosprávam, ktoré by chceli 

pristúpiť k Dohovoru, ale nemajú potrebné zdroje na prípravu akčného plánu 

udržateľného energetického rozvoja; 

• poskytovať finančnú podporu a príležitosti miestnym samosprávam na vypracovanie 

a realizáciu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja; 

• pomáhať pri organizovaní miestnych dní energie s cieľom zvyšovať povedomie a; 

• pravidelne podávať Komisii správu o dosiahnutých výsledkoch a podieľaní sa 

na strategickej realizácii Dohovoru. 

Analýza vlastného prostredia a definovanie možných oblastí znižovania emisií BEI (základná 

inventúra emisií) je predpokladom pre spracovanie SEAP (akčný plán pre udržateľnú 

energiu), pretože poskytuje vedomosti o povahe subjektov s ohľadom na tvorbu emisií CO2 

na území Prešovského kraja a teda napomáha s výberom vhodných opatrení. Zároveň 

definuje, či navrhované zmeny v nasledujúcich obdobiach umožnia splniť vytýčené ciele 

po splnení navrhovaných opatrení, ktoré vedú ku zníženiu CO2 a zároveň stanoví kroky 

potrebné pre ďalšie obdobie. Základným predpokladom pre účasť v pakte, je aktívna činnosť 

kraja v Dohovore primátorov a starostov, ktorý zaväzuje v súčinnosti s ostatnými signatármi 

Dohovoru splniť svoje záväzky do roku 2020. Akčný plán udržateľnej energie (SEAP) je 

kľúčový dokument, v ktorom pakt  navrhuje, ako plánovať dosiahnutie svojho cieľa 

pri znižovaní emisií CO2 do roku 2020. Tento dokument definuje aktivity a opatrenia 

stanovené na dosiahnutie týchto cieľov, spolu s časovými rámcami a prideľuje povinností 

kompetentným. PSK si môže slobodne zvoliť formát SEAP, avšak ho musí koordinovať 

s paktom Dohovoru. 
 

Pre úspešné zavedenie akčného plánu udržateľnej energie je potrebné: 

 vyčleniť dostatočné ľudské zdroje v rámci PSK (pre zber údajov do BEI, koordináciu 

vývoja, zavádzania a monitoringu SEAP, energetický manažment stavebného fondu 

samosprávy, mobilizáciu financovania, kontaktnú osobu pre miestnych hráčov, 

pre koordináciu rôznych odborov samosprávy),  pričom môžu byť zabezpečované 

externou spoluprácou; 

 na základe analýz, bilancií spotreby a emisií CO2 stanoviť aktivity pre akčný plán 

energetického rozvoja kraja; 

 zapojiť miestnych činiteľov, občanov a podporné štruktúry do tvorby akčného plánu 

udržateľnej energie  a aj pri realizácii opatrení; 
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 vytvoriť mechanizmy financovania a podpory realizácie opatrení pre redukciu tvorby 

CO2. 

 

SEAP by sa mal zamerať na opatrenia, ktorých cieľom je zníženie emisií CO2 a konečnej 

spotreby energie koncovými užívateľmi. Záväzky Paktu pokrývajú celé územie správy 

a z tohto dôvodu by SEAP mal obsahovať opatrenia týkajúce sa ako verejnosti, tak 

i súkromného sektora. Avšak od samosprávy sa očakáva, že bude hrať príkladnú úlohu  

pri implementácii opatrení týkajúcich sa vlastných budov, úradov a zariadení v správe, 

vlastného vozového parku, a podobne. Samospráva môže rozhodnúť, že stanovuje celkový 

cieľ zníženia emisií CO2 buď ako "celkové zníženie" alebo "zníženie na obyvateľa". 

Hlavnými cieľovými sektormi sú budovy, zariadenia, strojno-technické vybavenia a doprava. 

SEAP môže smerovať aktivity i k  lokálnej produkcii elektriny, rozvoju fotovoltiky, veternej 

energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla, zlepšeniu rozvodov elektrickej energie 

a lokálnemu vykurovaniu či chladeniu. Okrem toho, SEAP by mal zohľadňovať oblasti, kde 

môže samospráva vplývať na spotrebu energie v dlhodobom horizonte (v krajinno-územnom 

plánovaní), podporovať trhy pre energeticky účinné produkty a služby (verejné obstarávanie), 

rovnako ako zmeny v štruktúre spotreby (práca so zúčastnenými stranami a občanmi). 

Priemyselný sektor nie je kľúčovým cieľom Dohovoru primátorov a starostov, preto 

samospráva môže rozhodnúť, aby činnosti zahŕňali i tento sektor, ale môže ho vypustiť.  

Časový horizont Dohovoru primátorov a starostov je rok 2020, a preto SEAP musí obsahovať 

jasný popis strategických činností, ktoré orgány samosprávy majú v úmysle prijať s cieľom 

dosiahnuť svoje záväzky do roku 2020. SEAP môže mať dlhší časový plán, ale v tomto 

prípade by mal obsahovať stredné hodnoty a ciele do roku 2020. Keďže nie je vždy možné 

detailne plánovať tvrdé opatrenia a rozpočty na tak dlhé časové rozpätie, orgány samosprávy 

môžu rozlišovať medzi:  

• víziou s dlhodobou stratégiou a cieľmi do roku 2020, vrátane pevných záväzkov 

v oblastiach, ako je využívanie pôdy, plánovanie, doprava a mobilita, verejné 

obstarávanie, požiadavky na nové či rekonštruované budovy atď.;  

• podrobnými opatreniami pre budúce obdobie 3-5 rokov, ktoré predpokladajú dlhodobú 

stratégiu a ciele pre jednotlivé činnosti napĺňajúce vytýčený cieľ.  

Návrh opatrení týkajúcich sa  budov pod správou PSK u ktorých sú realizované efektívne 

opatrenia prvýkrát, by sa mali stať príkladom a mali byť motivované v činnostiach 

prinášajúcich úsporné opatrenia. Vypracovanie SEAP a jeho vykonávanie si vyžaduje ľudské 

a finančné zdroje. Orgány samosprávy môžu prijať  rôzne prístupy:  

 financovanie pomocou interných zdrojov, napríklad tým, že úlohy budú integrované 

v existujúcom odbore úradu podieľajúcom sa na udržateľnom rozvoji (napríklad 

kancelária miestnej Agendy 21, životného prostredia alebo oddelenie energetiky;  

 zriadenie novej jednotky v rámci miestnej správy;  

 outsourcing (napríklad súkromný poradcovia, vysoké školy a podobne);  

 získanie podpory z regionálnych energetických agentúr alebo klastrov.  

Ľudské zdroje podieľajúce sa na SEAP môžu byť vysoko produktívne z finančného hľadiska, 

prostredníctvom úspor za energie, využívaním európskych fondov pre rozvoj projektov 
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v oblasti EVVO a OZE. Aby signatári paktu mohli sledovať štruktúru SEAP, bola odporúčaná 

pri príprave akčných plánov a koncepcie implementácie obnoviteľných zdrojov energie 

nasledujúca štruktúra:  

1. SEAP Zhrnutie  

2. Celková stratégia  

A. Hlavný cieľ  a čiastkové ciele  

B. Súčasný rámec a vízie pre budúcnosť  

C. Organizačné a finančné aspekty:  

 koordinácia a organizačná štruktúra;  

 pridelená kapacita zamestnancov;  

 zapojenie zainteresovaných strán a občanov;  

 rozpočet;  

 predpokladané finančné zdroje na investície priamo v akčnom pláne mesta;  

 plánované opatrenia na monitorovanie a sledovanie.  

3. Základné emisné bilancie a súvisiace informácie, vrátane interpretácie dát 

4. Plánované akcie a opatrenia na celú dobu trvania plánu (2020)  

 dlhodobá stratégia, ciele a záväzky 2020;  

 krátkodobé / strednodobé akcie.  

 

Pre každé opatrenie je vhodné uviesť:  

 popis,  

 zodpovedná osoba alebo spoločnosť,  

 časový harmonogram (štart - koniec, hlavné míľniky),  

 odhad nákladov,  

 predpokladaná úspora energie a podiel vlastnej vyrobenej energie z obnoviteľných 

zdrojov,  

 odhadované zníženie emisií CO2. 

 

Základné princípy, ktoré by sa mali brať do úvahy pri vypracovaní SEAP samosprávy, 

predstavujú zásady, ktoré sú spojené so záväzkami prijatými v Pakte Signatárov a predstavujú 

kľúčové prvky úspechu. Nedodržanie týchto zásad môže zabrániť overeniu SEAP. SEAP 

musí byť schválený zastupiteľstvom. Silná regionálna politická podpora je nevyhnutná 

na zabezpečenie úspechu tohto procesu, od návrhu až po realizáciu SEAP, vrátane jeho 

sledovania.  

 

Záväzok na zníženie emisií CO2 najmenej o 20 % do roku 2020 na území kraja, musí 

obsahovať jasný odkaz na záväzok prijatý zastupiteľstvom pri podpise Dohovoru primátorov 

a starostov. Odporúčaná základná jednotka je rok 1990, ale v prípade, že samospráva nemá 
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k dispozícii dáta, je potrebné zostaviť súpis CO2 pre najbližší nasledujúci rok k roku 1990, 

pre ktorý má zhromaždené najkomplexnejšie a spoľahlivé údaje. Celkový záväzok zníženia 

emisií CO2 musí byť premietnutý do konkrétnych činností a opatrení, spoločne s odhadmi 

v oblasti znižovania emisií CO2 v tonách k roku 2020. Ak samospráva príjme dlhodobý cieľ 

znižovania emisií CO2 (napríklad do roku 2030), potom by mal byť stanovený dočasný cieľ 

nastavený do roku 2020 z dôvodov porovnateľnosti.  

Zanalyzovať produkciu CO2  ako základnú emisnú analýzu (BEI) si vyžaduje dôkladnú 

znalosť miestnej situácie, pokiaľ ide o energiu a emisie skleníkových plynov. Preto je 

potrebné vykonať posúdenie súčasného rámca. To zahŕňa základnú inventarizáciu (BEI) 

pri tvorbe emisií CO2, ktorá je kľúčovým záväzkom. BEI musia byť zahrnuté ako súčasť 

do SEAP. BEI a následné analýzy sú základnými nástrojmi, ktoré umožňujú samospráve mať 

jasnú víziu  smerom k prioritám, tvoria proces  vyhodnotenia, vplyv opatrení a určujú pokrok 

smerom k cieľom. To umožňuje udržať motiváciu všetkých zúčastnených strán, pretože môžu 

vidieť výsledok ich úsilia. Tu sú niektoré špecifické body:  

 BEI musia byť relevantné pre lokálne podmienky, t.j. na základe spotreby energie  

mobility a údajov z lokálnej štruktúry na území samosprávy. Odhady na základe 

vnútroštátnych a regionálnych priemerov nebudú vhodné, pretože neumožňujú 

zachytiť úsilie lokálnej samosprávy, aby dosiahla takéto ciele CO2. 

 Metodika a zdroje dát by mali byť v súlade s priebehom rokov.  

 BEI musí pokrývať tie odvetvia, v ktorých obecná samospráva má v úmysle prijať 

opatrenia s cieľom splniť cieľ zníženia emisií, teda všetky odvetvia, ktoré predstavujú 

významné zdroje emisií CO2, ako bývanie, komunálne a terciárne budovy 

a zariadenia, vrátane dopravy.  

 BEI by mali byť presné, alebo aspoň predstavovať rozumný pohľad na realitu.  

 Proces zberu dát a metodika výpočtu BEI by mali byť dobre zdokumentované (ak nie 

sú zahrnuté v SEAP, tak potom aspoň v evidencii obecného úradu).  

 

Adaptácia odborných štruktúr je jednou zo zložiek úspechu, nakoľko proces SEAP nie je 

poňatý ako externý problém, ale je integrovateľný v priereze do všetkých oddelení a ich 

zložiek. To je dôvod, prečo "prispôsobenie štruktúr samosprávy" je ďalším kľúčovým 

záväzkom. SEAP by mal načrtnúť štruktúry, ktoré sú v jej pôsobnosti alebo budú vytvorené 

za účelom vykonávania opatrení a budú sa riadiť výsledkami. Treba tiež určiť, aké ľudské 

zdroje sú k dispozícii. Mobilizácia občianskej spoločnosti je pri realizácii a dosiahnutí cieľov 

stanoveného plánu nevyhnutná. Mobilizácia občianskej spoločnosti je súčasťou záväzkov. 

Plán má opísať, ako občianska spoločnosť bola zapojená do jeho spracovania a ako sa bude 

podieľať na realizácii a sledovaní vytýčených cieľov. Plán financovania by mal identifikovať 

kľúčové zdroje financovania, ktoré budú použité na financovanie jednotlivých činností. 

Monitorovanie a podávanie správ, vrátane pravidelného sledovania s použitím príslušných 

ukazovateľov a následne zodpovedajúcich revízií SEAP umožňuje hodnotiť, či samospráva 

dosahuje svoje ciele a prijíma nápravné opatrenia v prípade potreby. Signatári sa zaväzujú 

predložiť "správu o plnení SEAP", a to každý druhý rok. Samospráva by teda mala vydať 

špecifickú príručku, ktorá bude zverejnená a mala by obsahovať krátky náčrt o tom, ako má 
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samospráva  v úmysle zabezpečiť nadväznosť akcií a sledovateľnosť výsledkov. Signatári 

paktu sa zaviazali, že predložia svoj SEAP počas nasledujúceho roka po pristúpení 

k Dohovoru. SEAP musí byť vypracovaný v slovenčine alebo v angličtine a zverejnený 

na stránkach samosprávy s podpisom jej predstaviteľa. Signatári sú povinní SEAP 

v rovnakom období vyplniť on-line v angličtine. To im umožní, aby zhrnuli výsledky svojich 

súčasných emisných analýz ako i analýzu skutočného stavu pre kľúčové prvky SEAP. 
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14 Záver 
 

Na základe vyššie uvedených analýz a odporúčaní je zjavné, že v oblasti energetického 

manažmentu vedenie PSK musí zvážiť príležitosti na zlepšovanie hospodárenia s energiou 

a prevádzkového riadenia v návrhu nových, upravených a rekonštruovaných zariadení, 

vybavenia, systémov a procesov, ktoré môžu mať významný vplyv na jej hospodárenie 

s energiami. Výsledky hodnotenia hospodárenia sa musia začleniť do činností súvisiacich 

s procesom zvyšovania energetickej efektívnosti. Pri obstarávaní energetických služieb, 

výrobkov a vybavenia, ktoré majú alebo môžu mať významný vplyv na využívanie energie, 

musí PSK informovať dodávateľa, že obstarávanie sa čiastočne hodnotí na základe 

hospodárenia s energiou. Energetický manažment musí v prospech vedenia PSK určiť 

a zdokumentovať špecifikácie na nákup energií a zároveň stanoviť požiadavky na efektívne 

využívanie energií. Energetický manažment svojou činnosťou musí v prospech vrcholového 

manažmentu PSK určiť a zdokumentovať špecifikácie nákupu energií a zároveň stanoviť 

požiadavky na efektívne nakladanie s energiami. Energetický manažment svojou činnosťou 

zabezpečuje, aby sa kľúčové charakteristiky jednotlivých prevádzok ako i celku, ktoré určujú 

hospodárenie s energiou monitorovali, merali a analyzovali v plánovaných 

intervaloch na základe kritérií, ktoré boli vopred stanovené. Výsledky monitorovania 

a merania kľúčových charakteristík je potrebné neustále prehodnocovať voči prijatej 

referenčnej úrovni a súvisiace vstupy a výstupy tohto procesu zaznamenávať a archivovať 

s cieľom dosahovať neustále zlepšovanie týchto procesov. Podľa toho, aký model 

pre zavedenie energetického manažmentu bude vybraný, sa bude rozsah meraní pohybovať  

od obyčajných meračov energie až po systémy celkového monitorovania a merania, ktoré sú 

pripojené k softvérovej aplikácii schopnej konsolidovať údaje a poskytovať automatickú 

analýzu. Pre zabezpečenie funkčnosti energetického manažmentu je potrebné  v súčinnosti 

s vedením  PSK určiť prostriedky a metódy merania a pravidelného preskúmavania 

v závislosti od skutočných dejov, ktoré prebiehajú v prostredí PSK. Energetický manažment 

PSK musí vytvoriť a zaviesť kritériá na posúdenie využívania energie a jej spotreby počas 

užívania výrobkov, vybavenia i služieb využívajúcich energiu. Zároveň musí zabezpečiť, aby 

sa kľúčové charakteristiky prevádzky, ktoré určujú hospodárenie s energiou, monitorovali, 

merali a analyzovali v plánovaných intervaloch. Energetický manažment by mal v súčinnosti 

s vedením PSK stanoviť prostriedky a metódy merania a pravidelne preskúmavať ich potrebu. 

Energetický manažment musí zabezpečiť, aby zariadenia, ktoré sa používajú pri monitorovaní 

a meraní kľúčových charakteristík poskytovali údaje, ktoré sú presné a opakovateľné. 

Výsledky týchto činností sa musia uchovávať a v plánovaných intervaloch posudzovať 

s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch a inými požiadavkami, ktoré si PSK 

stanovil plniť v súvislosti s využívaním energií. Vykonávaním interných auditov 

v plánovaných intervaloch  sa zabezpečí, že systém energetického manažérstva bude v súlade 

s určenými energetickými zámermi a cieľmi. Vedenie PSK  musí v plánovaných intervaloch 

preskúmať systém energetického manažérstva PSK, aby sa zaistila jeho nepretržitá vhodnosť, 

primeranosť a účinnosť. Záznamy o preskúmaní sa musia uchovávať, pričom dôraz musí byť 

kladený na predpokladané hospodárenie s energiami na nasledujúce obdobie a odporúčania 

na zlepšenie.  
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Tab. č. 17: Dĺžka trvania jednotlivých procesov zavádzania energetického manažmentu 

Proces 
Počet mesiacov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predstavenie programu EM                         
  

Vytvorenie EM                         
  

Zavedenie informačného systému                         
  

Inštalácia podružných meračov najneskôr do roku 2020 
  

Výmena existujúcich fakturačných meračov najneskôr do roku 2020 

  

Odpočet spotrieb energie bez časového obmedzenia 
  

Vyhodnotenie hospodárenia s energiami bez časového obmedzenia 

  

Sledovanie parametrov vnútorného prostredia bez časového obmedzenia 
  

Výber dodávateľov energií bez časového obmedzenia 
  

Zabezpečenie technickej dokumentácie najneskôr do roku 2020 

  

Aktualizácia technickej dokumentácie bez časového obmedzenia 

  

Opravy a údržba zariadení bez časového obmedzenia 
  

Identifikácia spotrebičov energií najneskôr do roku 2020 
  

Vypracovanie energetických auditov a prevádzkových 

poriadkov 
bez časového obmedzenia 

  

Vzdelávanie a motivovanie pracovníkov bez časového obmedzenia 

  

Energetická certifikácia budov bez časového obmedzenia 
  

Kontrola klimatizačných a vykurovacích systémov bez časového obmedzenia 
  

Rekonštrukcia budov a zariadení bez časového obmedzenia 

 

V súvislosti s neustále sa zvyšujúcimi cenami za energie je potrebné tejto oblasti venovať 

pozornosť a neustále vhodne prehodnocovať spotrebu i náklady. Všetky činnosti vedúce 

k systematickému sledovaniu spotreby energií a ich optimalizácii v zariadeniach 

pod správou PSK možno zjednodušene zhrnúť pod pojem energetický manažment. Cieľom 

tohto energetického manažmentu bude z dlhodobého hľadiska zabezpečiť, aby spotreba 

energií v spravovaných zariadeniach bola na energeticky efektívnej úrovni, a to 

za predpokladu, že je možné túto úroveň dosiahnuť. Významnými činiteľmi ovplyvňujúcimi 

energetický manažment sú vonkajšie podmienky, spôsob využitia a kapacita poskytovaných 

externých služieb. Vychádzajúc z týchto atribútov je možné vybudovaný energetický 
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manažment chápať ako odborné zázemie, ktoré presadzuje energetickú efektívnosť 

v zariadeniach PSK pomocou nástrojov energetického manažmentu. K najzávažnejším 

problémom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti patrí skutočnosť, že v súčasnosti sa 

proces hospodárenia s energiami sleduje len z hľadiska výšky faktúr a vo výnimočných 

prípadoch je porovnávaný so spotrebou energie za rovnaké obdobie predošlého roku. Vlastné 

odpočty sa vykonávajú buď sporadicky, alebo vôbec nie. Spravidla nie sú inštalované 

potrebné meradlá a nie je vybudovaný systém hodnotenia energií nezávislými odbornými 

posudzovateľmi. Energetický manažment ako taký predstavuje široký súbor činností, ktoré 

zabezpečujú výber najvhodnejšieho dodávateľa energie, kontrolu faktúr za energiu 

a systematické dlhodobé sledovanie spotreby. Kontrola faktúr za energiu na optimalizáciu 

výšky platieb predstavuje činnosť obsahujúcu zväčša kontrolu vecnej správnosti, kontrolu 

správnosti sadzieb za energiu, sústavné preverovanie možností využitia výhodnejšej sadzby 

a kontrolu prekračovania dohodnutých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Systematické 

dlhodobé sledovanie spotreby energie prostredníctvom vlastných odpočtov spotreby 

na fakturačných i podružných meradlách zaručuje odborné posúdenie realizovaných opatrení 

v závislosti od prijatej referenčnej úrovne. V prípade rozhodnutia o strategickom plánovaní 

zvyšovania energetickej efektívnosti je potrebné zaviesť sledovanie spotreby v reálnom čase,  

a teda v súčinnosti s externým prostredím vybudovať energetický dispečing. 

Aby bolo možné budovať systematickú činnosť v oblasti merania a analýzy spotrieb energií  

je nevyhnutné poznať skutkový stav v oblasti dodávok, distribúcie i vlastnej spotreby energií 

v zariadeniach pod správou PSK. Na spoznanie tohto stavu je vhodné využiť už spracované 

koncepčné a analytické dokumenty PSK a na základe toho vypracovať kvalifikovaný 

energetický audit, ktorý zhodnotí východiskový stav, zistí možný potenciál úspor a navrhne 

príslušné technické a organizačné opatrenia. Po ukončení energetického auditu bude potrebné 

naďalej systematicky sledovať spotreby všetkých významných zdrojov energií, pričom 

významným činiteľom je okrem sledovania faktúr vykonávanie dlhodobých meraní, 

hodnotením ktorých je možné kvantifikovať úroveň zlepšovania sa pri hospodárení 

s energiami. 
 

Merače spotreby energie by mali byť inštalované na takých miestach, aby bolo možné 

následné štruktúrované analyzovanie spotreby. Napríklad v kotolni treba merať všetky vstupy 

a výstupy energie, aby bolo možné vypočítať účinnosť výroby tepla, v prípade spotreby 

elektrickej energie je dôležité merať spotrebu samostatne na bežnú prevádzku budovy 

a samostatne spotrebu vetiev osvetlenia i ďalších technologických zariadení. Odpočty 

spotreby energie by sa mali uskutočňovať v pravidelných intervaloch – napríklad denne, 

týždenne, v krajnom prípade mesačne. V týchto intervaloch sa následne nameraná spotreba 

analyzuje formou jednoduchých štatistických prehľadov a vykonajú sa podrobné analýzy 

vo vzťahu k objektu, technológii, prevádzke, službe a podobne. Po zrealizovaní úsporných 

opatrení dôjde k zníženiu spotreby. Ak sa však spotreba naďalej systematicky nebude 

sledovať, tak postupne dôjde k opätovnému zvyšovaniu spotreby s možnosťou dosiahnutia až 

pôvodnej úrovne. Táto skutočnosť je hlavným dôvodom na zavedenie kontinuálneho 

energetického manažmentu. Na základe tejto skutočnosti je potrebné sa oprieť  o  Monitoring 

& Targeting ako kontinuálny a dynamický prístup k posudzovaniu referenčnej úrovne. 
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Na zjednodušenie činností energetického manažmentu sa používajú rôzne softvérové nástroje 

ako sú tabuľkové kalkulátory, špecializované programy a komplexné informačné systémy, 

súčasťou ktorých sú i moduly podporujúce činnosť energetického manažmentu. 

Systematickým prístupom k energetickému manažmentu a na základe poznania skutočností 

v oblasti spotreby energie a nákladov na ňu možno prijímať konkrétne technické alebo 

organizačné racionalizačné opatrenia na optimalizáciu spotreby v zariadeniach pod správou 

PSK. Z hľadiska využitia dát z informačných systémov majú všetci kompetentní pracovníci 

okamžitý prístup k informáciám, ktoré sú kľúčové v procese rozhodovania a plánovania. 

Výsledkom celého snaženia bude  významné a  udržateľné zníženie nákladov na energie, 

zníženie nepriaznivých vplyvov spotreby energie na životné prostredie a zvýšenie 

konkurencieschopnosti zariadení pod správou PSK. 
 

Na základe vyššie popísaného a modelov prezentovaných v kapitole 13, ktorými je možné 

vybudovať energetický manažment je v súčasných podmienkach PSK najvhodnejším 

modelom budovania energetického manažmentu jeho budovanie pomocou strategického 

partnera. Ide o komplexnú energetickú službu, ktorá zahŕňa prípravu, realizáciu a následné 

dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov realizovaných energeticky úsporných 

opatrení. Strategický partner poskytne PSK záruku na dosiahnutie očakávaných 

ekonomických prínosov, t. j. zmluvne zagarantuje úroveň energetických úspor. V tomto 

režime sa investície a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia  postupne 

splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov 

na energiu. Takto budovaný energetický manažment a proces zvyšovania energetickej 

efektívnosti znižuje nároky na rozpočet PSK a v oblasti kapitálových výdavkov zabezpečí 

celkové financovanie nákladov. Na základe modelu dva je možné z hľadiska budovania 

energetického manažmentu konštatovať, že sa jedná o komplexné riešenie, ktoré vznikne 

na základe vhodnej metódy verejného obstarávania. Takéto riešenie predstavuje službu, ktorá 

pokryje činnosti od verifikácie skutočného stavu, cez realizáciu opatrení, servis, údržbu 

a inštaláciu zariadení, činnosť energetického manažmentu až po meranie a vyhodnocovanie 

úspor. Garancia úspor tvorí základnú podmienku zmluvy a definuje dosahovanie úspor energií 

i súvisiacich nákladov. Zmluva zároveň zadefinuje podmienky spolupráce za účelom 

zabezpečenia dlhodobej motivácie dodávateľa k maximalizácii úspor v prospech zníženia 

nákladov PSK. Strategický partner, ktorý garantuje úspory preberá v tomto modeli na seba 

riziko za PSK v procese zvyšovania energetických úspor, vrátane technických rizík i rizika 

v procese nákupu energie. Zabezpečenie čiastočného alebo úplného financovania v súčasnom 

stave limitovaných rozpočtových zdrojov je výhodné z pohľadu urýchlenia budovania 

energetického manažmentu s cieľom naplniť vytýčené ciele a dosiahnuť v čo najkratšom čase 

energeticky efektívne nakladanie s významnými zdrojmi energií. Je potrebné mať na zreteli, 

že proces musí byť v súlade s verejným obstarávaním, ktoré zabezpečí transparentnosť, 

ekonomickú efektívnosť a hospodárnosť takéhoto zmluvného vzťahu. Na uvedené  procesy je 

potrebné nazerať ako na kľúčový moment, ktorým PSK preukáže schopnosť zvyšovať 

energetickú efektívnosť, napomáhať znižovaniu vplyvu klimatických zmien na úrovni svojich 

kompetencií a rozhodnutí, a tak v konečnom dôsledku zlepšiť životné podmienky obyvateľov 

na území Prešovského samosprávneho kraja. 
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Definície a pojmy 
 

Energetický cieľ – podrobná a kvantifikovateľná požiadavka na hospodárenie s energiou, 

ktorá sa dá aplikovať na organizáciu alebo jej časti, a ktorá vyplýva z energetického zámeru. 

Energetická politika – vyhlásenie organizácie o jej celkových zámeroch a smerovaní 

vo vzťahu k jej hospodáreniu s energiou, formálne vyjadrené vrcholovým manažmentom. 

Poskytuje rámec na činnosť a určenie energetických zámerov a cieľov.  

Energetické služby – činnosti a ich výsledky súvisiace s poskytovaním a/alebo používaním 

energie.  

Energetická účinnosť – pomer alebo iný kvantitatívny vzťah medzi výstupom výkonu, 

služby alebo energie a vstupom energie.  

Energetický zámer – určený výsledok alebo splnenie určenej úlohy, aby sa uskutočnila 

energetická politika organizácie týkajúca sa zlepšenia hospodárenia s energiou. 

Energia – elektrina, palivá, para, teplo, stlačený vzduch a iné podobné médiá. Termín energia 

sa v tomto texte vzťahuje na rôzne formy energie vrátane obnoviteľných zdrojov, ktoré 

možno kúpiť, skladovať, upravovať, používať v zariadení alebo v procese, alebo spätne 

získať.  

Hospodárenie s energiou – merateľné výsledky týkajúce sa energetickej účinnosti, 

využívania energie a jej spotreby.  

Hranice – fyzické alebo priestorové vymedzenie a/alebo organizačné vymedzenie, ako ich 

definuje organizácia. 

Náprava – činnosť na odstránenie zistenej nezhody.  

Nápravná činnosť – činnosť zameraná na odstránenie príčiny zistenej nezhody. 

Nezhoda – nesplnenie požiadavky. 

Organizácia – úrad alebo inštitúcia, ich časť alebo kombinácia, ktoré majú svoje vlastné 

funkcie a administratívu,  a ktoré majú právo riadiť používanie energie a jej spotrebu. 

Postup – určený spôsob, ako vykonávať činnosť alebo proces. 

Predmet – rozsah činností, zariadení a rozhodnutí, ktoré organizácia rieši prostredníctvom 

systému energetického manažérstva, a ktorý môže zahŕňať niekoľko hraníc. 

Preskúmanie používania energie – určenie hospodárenia s energiou organizácie, ktoré 

vychádza z údajov a z ďalších informácií a vedie k identifikácii príležitostí na zlepšovanie.  

Preventívna činnosť- činnosť zameraná na odstránenie príčiny potenciálnej nezhody. 
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Referenčná úroveň používania energie – kvantitatívny odkaz (odkazy), ktorý poskytuje 

základ na porovnanie hospodárenia s energiou. 

Spotreba energie – množstvo použitej energie.  

Sústavné zlepšovanie – opakujúci sa proces, ktorý vedie k zlepšovaniu hospodárenia 

s energiou a systému energetického manažérstva. 

Systém energetického manažérstva – súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne 

pôsobiacich prvkov na vytvorenie energetickej politiky a energetických zámerov a procesy 

a postupy na dosiahnutie týchto zámerov. 

Tím energetického manažérstva/energetický manažment – osoba (osoby) zodpovedná (é) 

za účinné vykonávanie činností systému energetického manažérstva a na zabezpečenie 

zlepšení hospodárenia s energiou. 

Ukazovateľ hospodárenia s energiou – kvantitatívna hodnota alebo merateľná veličina 

hospodárenia s energiou, ako ju definuje organizácia. 

Vrcholový manažment – osoba alebo skupina ľudí, ktorá na najvyššej úrovni vedie a riadi 

organizáciu. 

Využívanie energie – spôsob používania alebo postup pri používaní energie (vetranie, 

osvetlenie, vykurovanie, chladenie, varenie a iné). 

Významné využívanie energie – využívanie energie, ktoré predstavuje podstatnú časť 

spotreby energie a/alebo ktoré ponúka značný potenciál na zlepšenie hospodárenia 

 s energiou.  

Zainteresovaná strana – osoba alebo skupiny osôb, ktorá sa zaoberá hospodárením 

s energiou v organizácii alebo je ním ovplyvnená.   

Záznam – dokument, ktorý uvádza dosiahnuté výsledky alebo poskytuje dôkaz o vykonaných 

činnostiach. 
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Použité skratky a značky 
 

BEI      Baseline Emission Inventory – bilancia základných emisií 

CO2      oxid uhličitý 

CH4     metán 

č.     číslo 

EIB     Európska investičná banka 

EPC  Energy Performance Contracting - Financovanie energeticky 

úsporných opatrení z budúcich úspor 

ES     Európske spoločenstvo 

ESCO     Energy Services Company – Spoločnosť energetických služieb 

EÚ     Európska únia 

EVVO    environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta 

IT    informačné technológie 

kWh, MWh, GWh   kilo- mega- gigawathodina 

LPG      skvapalnený zemný plyn 

m
2
     meter štvorcový 

OZE     obnoviteľné zdroje energie 

PPP     Public Private Partnership – Verejno-súkromné partnerstvo  

PSK     Prešovsky samosprávny kraj 

SEAP     akčný plán úspor 

SHMÚ    Slovenská hydrometeorologický ústav 

SIEA     Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SR     Slovenská republika 

STN     Slovenská technická norma 

t.j.     to jest 

ÚPSK     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Z. z.     Zbierka zákonov 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Energy_Performance_Contracting
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