Vážený zákazník,
radi by sme Vám ponúkli výkon zákonného povinného energetického auditu v zmysle požiadaviek Zákona č.
476/2008 o efektívnom využívaní energie, našimi autorizovanými energetickým audítormi s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti efektívneho využívania energií.
Čo je to energetický audit? Energetický audit, je systematický postup na získanie dostatočného množstva
informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu
a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z EA je písomná správ
Viete, že Zákon č. 476/2008 Z. z. Čl. I § 8 – energetický audit predpisuje nasledovné:
Spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby
energetickým auditom prvýkrát v termíne podľa prílohy č. 1, alebo 5 rokov od uvedenia do trvalej
prevádzky, ako aj aktualizovať vyhodnotenie energetickej náročnosti energetickým auditom raz za päť
rokov.
Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve sú nasledovné:
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Postup pri výkone energetického auditu je nasledovný: (Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z. Čl. I § 2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identifikácia predmetu energetického auditu,
zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu,
vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu,
návrh opatrení na zníženie spotreby energie (ďalej len „opatrenia“),
vypracovanie ekonomického hodnotenia súboru opatrení,
vypracovanie environmentálneho hodnotenia súboru opatrení,
odporučenie optimálneho variantu súboru opatrení,
vypracovanie písomnej správy,
spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.
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Zároveň Vám chceme ponúknuť službu výkonu auditu manažérstva energií v zmysle požiadaviek normy ISO
50001:2011 ako aj meraní akýchkoľvek energetických strát. (Poz.: Pozri priloženú prezentáciu).

V prípade záujmu o výkon zákonného energetického auditu, Auditu manažmentu energií v zmysle ISO
50 001:2011, či výkonu merania energetických strát na Vašich zariadeniach Vás prosíme o vyplnenie
priloženej žiadosti a radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a následne po jej odsúhlasení Vám vykonáme
energetický audit.
Pre výkon energetického auditu potrebujeme vedieť, či ste mali už takýto audit vykonaný, ak áno, tak kedy
a s akým výsledkom a ak nie potrebujeme nasledujúce údaje: situačný plán, zoznam všetkých budov, účel
ich využitia a opis všetkých energeticky významných technológií vrátane výrobných technológií. Údaje o:
energetických vstupoch a výstupoch, vlastných energetických zdrojoch, rozvodoch energie, významných
spotrebičoch energie.
Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch: Nákup elektriny. Nákup tepla. Zemného plynu a
pod. Základná ročná bilancia premeny energie. Spotreby energií za predchádzajúce 3 roky, resp. aktuálne
mesiace bežného roka.
Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S úctou a pozdravom,

Katarína Srdošová, riaditeľ spoločnosti
katarina.srdosova@3ec.sk
0918 377 003

Marián Šabík, energetický audítor
energy@3ec.sk
0907 718 321

Jana Horáčková, obchodný manažér a audítor
jana.horackova@3ec.sk
0917 989 450
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