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A. Základné informácie
Tento dokument upravuje podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci
národného projektu Zelená domácnostiam II (ďalej len „ZD II“) zameraného na podporu inštalácie
malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len ,,OZE“) v domácnostiach.
Cieľom národného projektu je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie
OZE s celkovým inštalovaným výkonom v súlade s národným projektom.
Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam skončí v decembri 2018 (ďalej len „Pilotný národný
projekt“). Pre projekt ZD II bude vytvorený nový zoznam oprávnených zariadení.
Pre fotovoltické panely, slnečné kolektory a veterné turbíny platia v projekte ZD II rovnaké
technické podmienky ako v Pilotnom národnom projekte. Dokumenty k vyššie uvedeným druhom
zariadení potvrdzujúce splnenie technických podmienok pre jednotlivé zariadenia v Pilotnom
národnom projekte, sú akceptované aj v projekte ZD II. Ak SIEA neurčí inak, pre ich automatické
zaradenie do zoznamu oprávnených zariadení projektu ZD II je rozhodujúce, či bola pre dané
zariadenie podaná žiadosť o vydanie poukážky v priebehu roku 2018, prípadne či bolo do zoznamu
oprávnených zariadení v rámci Pilotného národného projektu zaregistrované v roku 2018.
Pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá platia v národnom projekte ZD II nové technické
podmienky. V zozname oprávnených zariadení pre projekt ZD II môžu byť kotly na biomasu
a tepelné čerpadlá zaregistrované výlučne podľa nižšie uvedených technických podmienok.
B. Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
1. Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného
príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako
„zariadenie“), ktorými sú:
a) fotovoltické panely (výroba elektriny);
b) veterné turbíny (výroba elektriny);
c) slnečné kolektory (výroba tepla);
d) kotly na biomasu (výroba tepla);
e) tepelné čerpadlá (výroba tepla).
2. Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v
zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA (ďalej aj ako ,,zoznam zariadení“). Zoznam
zariadení vedie a zverejňuje SIEA za podmienok definovaných nižšie.
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C. Technické podmienky a registrácia zariadení do zoznamu zariadení
1. Technické podmienky pre jednotlivé zariadenia sú nasledovné:
Fotovoltický panel spĺňa technické podmienky ak:
a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných
testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplota panelu 25 °C);
b) má vydané vyhlásenie o zhode.1
Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:
a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných
testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);
b) má vydané vyhlásenie o zhode.1
Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky ak:
a) je akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole
certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplotný rozdiel
30 °C).
Kotol na biomasu spĺňa technické podmienky ak:
a) spĺňa definíciu kotla podľa článku 2 bod. 1 nariadenia komisie EÚ č. 2015/1189 z 28. apríla
2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide
o požiadavku na ekodizajn kotlov na tuhé palivo, definované ako „kotol na tuhé palivo“.
„Kotol na tuhé palivo je zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla, ktoré
poskytuje teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania s cieľom dosiahnuť a udržiavať
na požadovanej úrovni vnútornú teplotu jedného alebo viacerých uzavretých priestorov so
stratou tepla do svojho okolitého prostredia nie viac ako 6 % menovitého tepelného výkonu.“
b) je určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet , brikiet, štiepok, alebo kusového dreva so
systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív;

1

§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších
predpisov

3

c)

dosahuje minimálnu sezónnu energetickú účinnosť a neprekračuje limitné hodnoty emisií pri
menovitom tepelnom výkone, potvrdené akreditovanou skúšobnou. Výsledky neskúšaných
kotlov budú určené interpoláciou na základe menovitého tepelného výkonu v zmysle
STN EN 303-5, bod 5.1.4. Limitné hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spôsob
prikladania
paliva do kotla

Automatické

Ručné

(kW)

Minimálna
sezónna
energetická
účinnosť pri
menovitom
výkone
(%)

≤ 20

75

> 20

77

≤ 20

75

> 20

77

Menovitý
tepelný výkon

Limitné hodnoty emisií
pri menovitom výkone
(suché spaliny, 0 oC, 1013 mbar)
Plynné
Oxid
Tuhé
Oxidy
organické
uhoľnatý
častice
dusíka
zlúčeniny
(mg/m3 pri 10% O2)
500

20

40

200

700

30

60

200

d) má vydané vyhlásenie o zhode.1
Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:
a) je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;
b) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignh) pre
priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, pričom za splnenie tejto
podmienky je považovaný aj doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignh) pre
priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom
EHPA alebo HP Keymark;
c) jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje
nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu pre priemerné klimatické
podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, potvrdené akreditovanou skúšobňou, pričom za
splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o SCOP pre priemerné klimatické
podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom EHPA alebo HP Keymark:
- tepelné čerpadlo zem – voda:
>4,1
- tepelné čerpadlo voda – voda:
>4,1
- tepelné čerpadlo vzduch – voda: >3,5
d) má vydané vyhlásenie o zhode.1
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2. Registrácia zariadení do zoznamu zariadení
Zariadenie, ktoré spĺňa technické podmienky, môže byť zaregistrované do zoznamu zariadení.
O zaregistrovanie do zoznamu zariadení môže požiadať osoba, ktorá doloží všetky doklady
potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok podľa vyššie
uvedených bodov tohto článku. Osoba požiada o registráciu zariadenia do zoznamu zariadení na
formulári dostupnom na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk a doručí ju spolu s dokladmi
potrebnými na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok podľa vyššie
uvedených bodov tohto článku poštou alebo osobne na adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia energetických činností
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

SIEA zaregistruje zariadenie do zoznamu zariadení najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia
žiadosti, pričom túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch predĺžiť a o predĺžení informuje
osobu, ktorá požiadala o registráciu zariadenia. Zariadenie registruje SIEA do zoznamu zariadení
v poradí, v akom boli doručené žiadosti o registráciu zariadenia. Zaregistrované zariadenie SIEA
zverejní v zozname zariadení pri jeho najbližšej aktualizácii. O zaregistrovaní zariadenia do
zoznamu zariadení SIEA neupovedomuje žiadateľa.
SIEA zariadenie do zoznamu zariadení nezaregistruje, ak:
a) rovnaké zariadenie už bolo v zozname zariadení zaregistrované;
b) neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých relevantných technických
podmienok podľa tohto článku;
c) na základe doručených dokladov posúdila, že zariadenie nespĺňa všetky relevantné technické
podmienky podľa tohto článku.
V prípade naplnenia dôvodov pre nezaregistrovanie zariadenia do zoznamu zariadení SIEA
informuje žiadateľa o dôvodoch nezaregistrovania zariadenia elektronicky na adresu uvedenú
v žiadosti o registráciu zariadenia s výnimkou dôvodu podľa písm. a) tohto bodu.
V prípade modernizácie tepelných čerpadiel je možné aktualizovať ich technické parametre
zaslaním vyššie uvedených požadovaných dokladov potrebných pri registrácii zariadení.

5

3. Vymazanie zariadení zo zoznamu zariadení
Vymazanie zariadenia môže byť vykonané na základe kontroly zo strany SIEA, pri ktorej bude
zistené, že výrobok nespĺňa požadované parametre.
Vymazanie zariadenia sa vykoná aj na základe schválenia predloženej podpísanej žiadosti
o vymazanie zariadenia doručenej prostredníctvom pošty, alebo osobne na nižšie uvedenú adresu.
Žiadosť o vymazanie zariadenia zo zoznamu zariadení (ďalej „žiadosť o vymazanie“) môže žiadateľ
predložiť kedykoľvek v priebehu trvania národného projektu ZD II.
Žiadateľ vyplní podľa pokynov a v potrebnom rozsahu formulár žiadosti o vymazanie zverejnený
na stránke zelenadomacnostiam.sk. Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie od výrobcu, ktoré
musí obsahovať zdôvodnenie vymazania zariadenia zo zoznamu zariadení, napríklad ukončenie
výroby daného výrobného typu zariadenia.
Podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohu doručí prostredníctvom pošty, alebo osobne na
adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia energetických činností
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

Zoznam zariadení, ktoré budú na základe podaných žiadostí určené na vymazanie, bude zverejnený
prostredníctvom internetovej stránky projektu najneskôr 30 dní pred dňom vymazania. V priebehu
tejto lehoty môžu byť podané námietky proti vymazaniu zariadení. Námietky sa podávajú
v písomnej forme prostredníctvom pošty na vyššie uvedenú adresu.

D. Zmena dokumentu
1. SIEA vykonáva zmeny v tomto dokumente najmä s ohľadom na potreby implementácie
národného projektu Zelená domácnostiam, zistenia kontrolných subjektov, na základe podnetov
dotknutých subjektov a iných dôvodov vyžadujúcich optimalizáciu stanovených podmienok.
2. Zmena sa vykoná vydaním novej verzie dokumentu, ktorá bude zverejnená na internetovej
stránke zelenadomacnostiam.sk, pričom nová verzia nadobúda účinnosť dňom, ktorý je na nej
uvedený, najskôr dňom jej zverejnenia. Predchádzajúce verzie budú dostupné v archíve
zverejnenom na internetovej stránke.
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