
Novinky v činnosti NEK 

Naše združenie pristúpilo v uplynulých dňoch k novej všeobecne prospešnej a žiadanej činnosti 

a ponúka sprostredkovanie odborne spôsobilých autorizovaných energetických audítorov z vlastnej 

databázy. 

Energetický audit je zákonom ustanovenou vysoko odbornou činnosťou, ktorej výsledkom je Písomná 

správa s dvoma variantmi súboru oparení na zlepšenie energetickej efektívnosti a znižovanie 

energetickej náročnosti v podnikoch, organizáciách, budovách a areáloch. 

Celú problematiku auditu obsahuje Vyhláška č. 476/2009 Ministerstva hospodárstva SR, a najmä 

Zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie, ako aj Zákon č. 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

17/2007 Z.z. 

Energetický audit je dnes povinný pre: 

 priemyselné podniky a organizácie so spotrebou od 5 500 do 20 000 MWh/ročne (termín bol 

do konca roka 2011) 

 priemyselné podniky a organizácie so spotrebou nad 20 000 MWh/ročne (termín je do konca 

roka 2013) 

 poľnohospodárske podniky, mestá a obce (objekty so spotrebou od 2 500 do 10 000 

MWh/ročne (termín bol do konca roka 2011) 

 poľnohospodárske podniky, mestá a obce so spotrebou nad 10 000 MWh/ročne (termín je do 

konca roka 2013) 

Je teda nanajvýš aktuálne zákonné splnenie termínov a zabezpečenie úloh a povinností v rámci celej 

Európskej únie, ide pritom o splnenie troch kritérií a to: 

 environmentálna udržateľnosť 

 energetická bezpečnosť 

 konkurencieschopnosť. 

Energetický audit nie je kontrolou, jeho cieľom je zhodnotiť celú spotrebu energií a palív v organizácií, 

či podniku a ukázať reálny stav, technickú úroveň výrobných prevádzok, budov a areálov, 

distribučných rozvodov a sietí, úspory a straty v systéme a navrhnúť vážne a zodpovedné opatrenia. 

 Audítor zostavuje energetickú bilanciu po realizácii súboru opatrení a zásahov do systému 

a porovnanie s energetickou bilanciou súčasného preverovaného stavu. 

 Stanovuje sa tiež rozsah investičných nákladov, úspory nákladov na energie, porovnávanie 

prevádzkových nákladov. 

 Vyhotovuje sa ekonomické a environmentálne hodnotenie a odporučí optimálny variant 

opatrení pre chod do budúcnosti. Tiež sa realizuje súbor údajov na monitoring efektívnosti 

samostatnou metodikou. 

Je načase sa v podnikoch a organizáciách zamyslieť nad vlastnou energetickou nedostatočnosťou 

a začať konať. K tomu slúžia práve energetickí audítori. 

Nezabúdajme, že zásahmi a zlepšeniami v energetickej náročnosti šetríme peniaze, zvyšujeme našu 

kondíciu v produkcii výrobkov a získavame výhody voči iným firmám či organizáciám. 

   


