
 

PRÍKLAD 2 

Rodinný dom bol postavený v roku 1984. Rodinný dom je podpivničený s prízemím 

a obytným podkrovím. Vykurované sú 2 podlažia, celková podlahová plocha je 

150,50 m2. 

Obvodové steny budú zatepľované s kontaktným zatepľovacím systémom s 

tepelnou izoláciou na báze polystyrénu EPS 70 F, pôvodné otvorové konštrukcie 

boli vymenené za nové plastové s izolačným dvojsklom v roku 2015. Priestory 

v podkroví a podlaha na prízemí sú zateplené, obe konštrukcie spĺňajú požiadavku 

maximálneho súčiniteľa prechodu tepla podľa vypracovaného projektového 

energetického hodnotenia. 

Príspevok: zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, 

vypracovanie projektovej dokumentácie a projektového energetického 

hodnotenia, vypracovanie energetického certifikátu 

 
  



 

Výpočet výšky príspevku 

Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu: 14 797,86 € 

A: Návrh príspevku podľa oprávnených nákladov určený podľa § 9c ods. 

2 zákona (najviac 40 %): 
5 919,15 € 

         

Tepelnotechnické vlastnosti zatepľovaných stavebných konštrukcií, na ktoré sa žiada príspevok 

P. 

č. 
Konštrukcia 

Teplo-

výmenná 

plocha 

[m2] 

Súčiniteľ 

prechodu 

tepla U 

[W/(m2.K)] 

Normalizovaná 

hodnota súčiniteľa 

prechodu tepla, 

ktorú konštrukcia 

spĺňa 

Limit 

príspevku 

na m2 

teplo-

výmennej 

plochy 

[eur/m2] 

Možný 

príspevok 

na 

konštrukci

u 

[eur] Obdobie 
UN 

[W/(m2.

K)] 

1 Obvodová stena 121,20 0,157 po 1. 1. 2016 0,22 30 3 636,00 € 

2 

Okná, dvere, zasklené 

steny v obvodovej 

stene 

25,00 1,300 
do 

31. 12. 2015 
1,4 39 975,00 € 

3 

Dvere do ostatných 

priestorov - bez 

zádveria 

2,00 1,500 po 1. 1. 2016 2,5 55 110,00 € 

Suma: 4 721,00 € 

B: Návrh príspevku podľa limitu na m2 určený podľa § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky 

(najviac 7 000 €): 
4 721,00 € 

         

Faktor tvaru rodinného domu: 0,85 

Potreba tepla na vykurovanie rodinného domu [ kWh/(m2.a)]: 61,00 

Potreba tepla na vykurovanie podľa STN (normalizovaná hodnota platná 

po 1. 1. 2016) [ kWh/(m2.a)]: 
44,65 

Potreba tepla na vykurovanie podľa STN (normalizovaná hodnota platná 

do 31. 12. 2015) [ kWh/(m2.a)]: 
89,30 

Potreba tepla na vykurovanie rodinného domu spĺňa normalizovanú hodnotu potreby tepla na 

vykurovanie podľa STN platnú do 31. 12. 2015. 

C: Návrh zvýšenia príspevku za potrebu tepla určený podľa § 2 ods. 4 

vyhlášky (najviac 1 000 €): 
500,00 € 

         

Náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia 

rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, 

vypracovanie žiadosti o príspevok a za vypracovanie energetického 

certifikátu: 

681,50 € 

D: Návrh zvýšenia príspevku za projektové práce určený podľa § 9c ods. 3 

zákona (najviac 800 €): 
681,50 € 

         

Príspevok na zateplenie rodinného domu 

(určený ako menšia hodnota z hodnoty uvedenej v časti A alebo súčtu 

hodnôt uvedených v časti B a C a zvýšený o hodnotu uvedenú v časti D): 

5 902,50 € 

 


