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N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

z 18. mája 2005

o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu
teplej ú�itkovej vody v nepriemyselných budovách

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení neskor�ích predpisov naria-
ïuje:

§ 1

(1) Toto nariadenie sa vz�ahuje na v�etky zdroje tepla
na vykurovanie priestorov a prípravu teplej ú�itkovej
vody a na sústavy rozvodov tepla v nepriemyselných
budovách.

(2) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na
a) elektrické odporové zdroje tepla,
b) tepelné èerpadlá,
c) zdroje tepla vyu�ívajúce obnovite¾né energetické

zdroje,
d) prípojky k sieti dia¾kového vykurovania.

§ 2

Na úèely tohto nariadenia sa rozumie
a) nepriemyselnou budovou budova, ktorá sa pou�íva

preva�ne na inú ako výrobnú èinnos�,
b) zdrojom tepla teplovodný kotol, horúcovodný kotol,

parný kotol, ohrievaè vzduchu vrátane jeho súèastí,
najmä pripojeného spa¾ovacieho systému; za zdroje
tepla sa tie� pova�ujú kombinované zdroje tepla
a elektriny pou�ívané v nepriemyselných budovách,

c) menovitým výkonom najvy��í nepretr�itý tepelný vý-
kon vyjadrený v kW, ktorý mo�no dosiahnu� poèas
ustálenej prevádzky zdroja tepla,

d) èiastoèným výkonom vyjadreným v percentách po-
mer medzi výkonom zdroja tepla a menovitým výko-
nom, ak zdroj tepla pracuje preru�ovane alebo s vý-
konom ni��ím, ako je menovitý výkon,

e) úèinnos�ou pomer medzi tepelným výkonom odo-
vzdaným teplonosnému médiu v zdroji a zodpoveda-
júcim tepelným príkonom, ktorý je súèinom výhrev-
nosti paliva pri kon�tantnom tlaku a spotreby paliva
za jednotku èasu; pre kombinované zdroje tepla
a elektriny sa úèinnos� vz�ahuje na celkový energe-
tický výstup,

f) po�adovanou úèinnos�ou úèinnos� udávaná výrob-
com alebo dovozcom pri menovitom výkone a pri
èiastoènom výkone, ak zdroj tepla pracuje preru�o-
vane alebo s výkonom ni��ím, ako je menovitý vý-
kon,

g) rozvodom tepla vnútorný rozvod tepla a teplej ú�itko-
vej vody, potrubie a zásobníky tepla a teplej ú�itkovej
vody vrátane príslu�enstva, najmä uzatváracích, re-
gulaèných a poistných armatúr v nepriemyselných
budovách.

§ 3

(1) Zdroje tepla musia spåòa� po�adovanú úèinnos�
zaruèenú výrobcom alebo dovozcom.

(2) Po�adovaná úèinnos� zdrojov tepla schopných
vyu�íva� rôzne formy energie sa vz�ahuje na ka�dú for-
mu pou�itej energie.

(3) Po�adovaná úèinnos� kombinovaných zdrojov
tepla a elektriny pou�ívaných v budovách sa vz�ahuje
na celkový energetický výstup.

(4) Výrobca alebo dovozca zabezpeèí kontrolu
po�adovanej úèinnosti zdroja tepla v �tádiu jeho výro-
by.

(5) Zdroje tepla podliehajúce kontrole v èase výroby
nemô�u by� ponúkané na predaj, ak nevyhoveli
po�adovanej úèinnosti pod¾a osobitných predpisov.1)

(6) Pri in�talácii zdroja tepla, ktorý podlieha kontrole
poèas výroby, prevádzkovate¾ zdroja tepla dostane od
výrobcu alebo dovozcu návod na obsluhu.2)

(7) Zdroje tepla, ktoré nepodliehajú kontrole v �tádiu
výroby, musia by� skontrolované na dosiahnutie
po�adovanej úèinnosti v èase ich in�talácie. Kontrolu
zabezpeèí prevádzkovate¾ zdroja tepla, ak si v zmluve
o dodávke nedohodne inak. Dosiahnutie po�adovanej
úèinnosti v èase in�talácie overí odborne spôsobilá oso-
ba pod¾a postupu na vykonanie kontroly dosiahnutia
po�adovanej úèinnosti v èase in�talácie zdroja tepla
uvedeného v prílohe è. 1 pre menovitý výkon a pre èias-
toèný výkon, ak zdroj tepla pracuje preru�ovane alebo
s výkonom ni��ím, ako je menovitý výkon.
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1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách na úèinnos�
a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spa¾ujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Sloven-
skej republiky è. 293/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 257/2003 Z. z.

2) § 7 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor�ích
predpisov.



(8) Odborne spôsobilá osoba na kontrolu dosiahnu-
tia po�adovanej úèinnosti je príspevková organizácia
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len �ministerstvo�) zriadená na tento úèel.

(9) Pred vykonaním kontroly musí by� zdroj tepla pre-
vádzkyschopný vzh¾adom na bezpeènos� a ochranu
zdravia pri práci v súlade so v�eobecne záväznými práv-
nymi predpismi.

(10) Odborne spôsobilá osoba oznámi po�iadavky na
prípravu zdroja tepla na vykonanie kontroly prevádz-
kovate¾ovi písomnou formou minimálne desa� pracov-
ných dní pred kontrolou.

(11) Z kontroly dosiahnutia po�adovanej úèinnosti vy-
hotoví odborne spôsobilá osoba správu a kontrolný �tí-
tok.

(12) Kontrolný �títok obsahuje
a) identifikaèné údaje výrobcu,
b) typ zdroja tepla a rok jeho výroby,
c) menovitý výkon zdroja v kW pre ka�dý druh pou�íva-

nej primárnej energie,
d) druh a charakteristiku pou�ívanej primárnej ener-

gie,
e) maximálnu teplotu teplonosného média,
f) spotrebu zdroja tepla poèas prevádzky na menovitý

výkon,
g) úèinnos� zdroja pri menovitom výkone,
h) spotrebu zdroja tepla poèas prevádzky na èiastoèný

výkon,
i) èiastoèný výkon zdroja v kW pre ka�dý druh

pou�ívanej primárnej energie,
j) úèinnos� zdroja pri èiastkovom výkone,
k) potvrdenie kontroly a identifikáciu odborne spôsobi-

lej osoby, ktorá ju vykonala.

(13) Správa z kontroly okrem nále�itostí pod¾a odseku
12 obsahuje aj
a) postup výkonu kontroly,
b) vzorec pou�itý na výpoèet strát a
c) výsledky kontroly s návrhom odporuèenia na uvede-

nie alebo neuvedenie zariadenia do trvalej prevádz-
ky z dôvodu splnenia po�iadavky minimálneho výko-
nu.

(14) Odborne spôsobilá osoba vyhotoví správu z kon-
troly v troch rovnopisoch. Dva rovnopisy za�le prevádz-
kovate¾ovi zdroja tepla do 30 dní od vykonania kontroly
a jeden rovnopis archivuje po dobu piatich rokov.

(15) Kontrolný �títok musí by� vyhotovený z nehor¾a-
vého materiálu a musí by� umiestnený na vidite¾nom
mieste na zdroji tepla.

(16) Ak je v správe z kontroly uvedené, �e zdroj nedosa-
huje po�adovanú úèinnos�, odborne spôsobilá osoba
po�le kópiu správy ministerstvu. Uvedenie takého
zdroja do trvalej prevádzky podlieha rozhodnutiu mi-
nisterstva. Ak zdroj tepla pochádza z iného èlenského
�tátu, poskytne ministerstvo dodávate¾ovi na jeho
po�iadanie kópiu správy z kontroly. Na poskytnutie kó-
pie správy z kontroly musí ma� ministerstvo písomný
súhlas vlastníka zdroja tepla.

§ 4

(1) Rozvody tepla sa zabezpeèia vhodnou tepelnou
izoláciou. Tepelná izolácia musí by� v súlade s harmo-
nizovanými slovenskými technickými normami.3)

(2) Tepelná izolácia rozvodov tepla musí by� chráne-
ná pred mechanickým po�kodením. Vonkaj�í povrch
izolovaného potrubia sa upraví tak, aby bol dlhodobo
odolný voèi vplyvom okolitého prostredia.

(3) Tepelná izolácia sa na rozvody tepla nepou�ije, ak
a) sú rozvody tepla urèené na vykurovanie, prípadne

temperovanie priestoru,
b) by mohla by� obmedzená funkènos� armatúr,
c) je potrebné zabezpeèi� dochladenie kondenzátu pod

urèenú teplotu.

§ 5

Ministerstvo informuje Európsku komisiu o prija-
tých opatreniach v rámci pôsobnosti tohto nariadenia
vlády a o získaných alebo predpokladaných výsledkoch
týchto opatrení.

§ 6

Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa pre-
berajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európ-
skej únie uvedené v prílohe è. 2.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 15. júna
2005.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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3) § 5 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskor�ích predpisov.



Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 236/2005 Z. z.

POSTUP KONTROLY V ÈASE IN�TALÁCIE ZDROJA TEPLA NA KVAPALNÉ ALEBO PLYNNÉ
PALIVO POU�ÍVANÉHO V NEPRIEMYSELNEJ BUDOVE NA VYKUROVANIE PRIESTOROV

ALEBO NA PRÍPRAVU TEPLEJ Ú�ITKOVEJ VODY PRE DOMÁCNOS�

1. V�eobecne

1.1. V prípade zdroja tepla, ktorý mô�e pou�íva� rôzne druhy energie, sa kontrola vykoná pre ka�dú formu ener-
gie, ktorá je v èase kontroly k dispozícii a ktorá je v súlade so �pecifikáciou výrobcu.

1.2. Vo výstupe spalín je odberné miesto na analýzu spalín.

1.3. Presnos� ka�dého èlánku meracieho okruhu musí by� taká, aby sa dosiahla celková presnos� jednotlivých
meraní ±1%.

1.4. Kontrola dosiahnutia po�adovanej úèinnosti trvá 30 minút pri menovitom výkone zdroja tepla. Tam, kde to
nie je mo�né, vykoná sa kontrola pri najbli��om mo�nom výkone. Ak zdroj tepla pracuje preru�ovane alebo
s výkonom ni��ím, ako je menovitý výkon, vykoná sa kontrola aj pre èiastoèný výkon.

1.5. Úèinnos� sa urèí priamou alebo nepriamou metódou. Pre kombinované zdroje tepla a elektriny sa úèinnos�
vz�ahuje na celkový energetický výstup.

2. Podmienky kontroly

2.1. Príprava zdroja tepla

2.1.1. Prevádzkovate¾ zdroja tepla zodpovedá za to, aby s prípadnou pomocou výrobcu alebo dovozcu zdroja tepla
vykonal také èistenie, nastavenie a prípravu zdroja tepla, ktoré pova�uje za potrebné.

2.2. Identifikácia zdroja

2.2.1. Pred kontrolou zaznamená odborne spôsobilá osoba v�etky potrebné údaje na identifikáciu zdroja tepla
a minimálne vlastnosti zdroja tepla alebo �pecifikácie uvedené napríklad na výrobnom �títku alebo v poky-
noch pre montá� a prevádzku odovzdaných prevádzkovate¾ovi zdroja tepla, ktoré sa týkajú výrobcu, roku
výroby a spotreby tepla.

2.2.2. Odborne spôsobilá osoba skontroluje, èi sa splnili potrebné podmienky na to, aby sa poèas kontroly nevy-
skytla �iadna porucha, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvni� jej platnos�. Od prevádzkovate¾a zdroja tepla
si vy�iada doklady o prevádzkyschopnosti zdroja na bezpeènos� a ochranu zdravia pri práci v súlade so v�e-
obecne záväznými právnymi predpismi.

Pokia¾ bude ma� odborne spôsobilá osoba výhrady voèi splneniu podmienok na vykonanie kontroly, mô�e
odmietnu� vykona� kontrolu.

2.3. Overenie funkènosti zdroja

2.3.1. Pred vykonaním kontroly mô�e odborne spôsobilá osoba vykona� overenie funkènosti zdroja tepla, aby
skontrolovala a prednastavila meracie zariadenia in�talované na úèel kontroly. Odborne spôsobilá osoba
zabezpeèí po�adovanú presnos� merania pod¾a bodu 1.3. Na vykonanie kontroly mô�e vyu�i� aj in�talované
prevádzkové meracie prístroje, ak spåòajú po�adovanú presnos� merania.

2.3.2. Prevádzkovate¾ zdroja tepla je zodpovedný za to, aby s pomocou výrobcu alebo dodávate¾a, s povolením
vlastníka zdroja tepla vykonal v�etky potrebné definitívne nastavenia zdroja a aby poskytol v�etky doplnko-
vé vysvetlenia rozlièných pokynov s cie¾om vytvori� optimálne podmienky kontroly.

2.4. Kontrola

2.4.1. Za priebeh kontroly zodpovedá odborne spôsobilá osoba.

2.4.2. Kontrola sa vykoná za ustálených podmienok, s kon�tantným prietokom paliva a spa¾ovacieho vzduchu.

2.4.3. Poèas kontroly vykoná odborne spôsobilá osoba v�etky povinné merania uvedené v bode 3. Na základe vý-
sledkov vypracuje správu z kontroly.
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3. Urèenie základných tepelných strát nepriamou metódou

3.1. Urèenie komínovej straty

V prípade urèenia úèinnosti nepriamou metódou mô�e odborne spôsobilá osoba stanovi� komínovú stratu
na základe obsahu kyslíka alebo oxidu uhlièitého v spalinách.

3.2. Urèenie straty chemickým nedopalom

Na urèenie straty chemickým nedopalom sa zis�uje obsah oxidu uho¾natého v spalinách.

3.3. Urèenie strát odovzdávaním tepla do okolia

Strata odovzdávaním tepla do okolia sa urèí pod¾a metódy uvedenej v harmonizovaných slovenských tech-
nických normách na hodnotenie kotlových strát.

3.4. Urèenie dymového èísla

Ak sa ako zdroj pou�íva kvapalné palivo alebo skvapalnený plynný uh¾ovodík vstrekovaný v kvapalnej for-
me, odborne spôsobilá osoba vykoná analýzu spalín vhodným prístrojom. Výsledok je vyjadrený dymovým
èíslom (0 a� 9).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 236/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 78/170/EHS z 13. februára 1978 o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu
teplej ú�itkovej vody v nových alebo existujúcich nepriemyselných budovách a o izolácii rozvodov tepla a teplej ú�it-
kovej vody pre domácnos� v nových nepriemyselných budovách (Ú. v. ES L 052, 23. 2. 1978).

2. Smernica Rady 82/885/EHS z 10. decembra 1982, ktorou sa mení a dopåòa smernica 78/170/EHS o výkone
zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej ú�itkovej vody v nových alebo existujúcich nepriemysel-
ných budovách a o izolácii rozvodov tepla a teplej ú�itkovej vody pre domácnos� v nových nepriemyselných budovách
(Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982).
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