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Opatrenia podľa úrovne výstavby

» Úsporné budovy: požiadavky na zmenu hodnoty súčiniteľa

prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií tak, aby

sa splnilo hygienické kritérium;

» Nízkoenergetické budovy: uskutočnenie významnej obnovy

a hydraulického vyregulovania systému vykurovania;

» Ultranízkoenergetické budovy: uskutočnenie hĺbkovej

obnovy, čiže významnej obnovy stavebných konštrukcií a

významnej obnovy technických systémov vrátane spätného

získavania tepla rekuperáciou

» Budovy s takmer nulovou potrebou energie: hĺbková

obnovy a využitie obnoviteľných zdrojov
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Úspora 60 %

Úspora 70 % 

Úspora 85 %

Úspora 90 %



Právne predpisy a technické normy 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovuje 

zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. 

S uvedenými právnymi predpismi súvisí zavedenie 

revidovanej technickej normy:

» STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016 Tepelná ochrana. 

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 

budov. Časť 2: Funkčné vlastnosti. 
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» Účinnosť od 1.1.2017 má vyhláška MDVRR SR č. 

324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 

364/2012 Z. z.



Vývoj požiadaviek na tepelnú ochranu

» Tepelnotechnická norma zaviedla v súlade s vyhláškou

MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. nízkoenergetickú,

ultranízkoenergetickú úroveň výstavby budov a úroveň

výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

» Zachováva požiadavky aj na energeticky úsporné budovy,

ktoré sú vyjadrené maximálne prípustnými hodnotami, ak

z funkčných, technických alebo ekonomických dôvodov

nie je uskutočniteľné dosiahnutie normalizovaných hodnôt.
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Sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu
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Hodnota U pre obvodové 

plášte existujúcich budov 

je 1,5 a v začiatku 

uplatňovania ETICS 0,46

W /(m2.K)

Požiadavka na 

U-hodnotu  SP

zmena na 0,15

Zmena od 

1.8.2016

V súčasnosti spracovávaná štúdia návrhu nákladovo optimálnych požiadaviek na energetickú 

hospodárnosť budov poukazuje na potrebu zmeny STN 73 0540-2  s ponechaním požiadaviek na 

ultranízkoenergetickú úroveň výstavby aj na budovy s takmer nulovou potrebou energie



Požiadavky na projektovú dokumentáciu

» Požiadavky na tepelnú ochranu majú zásadný vplyv na výber hrúbky

tepelnej izolácie v skladbe obvodovej konštrukcie nových budov a aj

v skladbe ETICS pri obnovovaných budovách.

» Rozsah obnovených budov v roku 2017 je takto závislý od dátumu

podania žiadosti o stavebné povolenie, ktorého prílohou bola

projektová dokumentácia na zateplenie obvodového plášťa budovy.

» Do 31. decembra 2015 mohla spĺňať projektová dokumentácia

požiadavky na nízkoenergetické budovy.

» Od 1. januára 2016 už aj projektová dokumentácia, ako príloha

žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí spĺňať požiadavky na

ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

» Vydané stavebné povolenie platí 2 roky.
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Skladby ETICS pri obnove v súčasnosti

» Vplyvom povoľovania stavieb v rôznej úrovni požiadaviek na tepelnú

ochranu a energetickú hospodárnosť budov mohli v roku 2017 nastať

rôzne prípady skladby zhotovenia, ktorých podiel chceme čo

najpresnejšie určiť:

a) ETICS s tepelnou izoláciou EPS (s grafitom resp. bielym EPS

s hrúbkou do 100 mm), kde stavebné povolenie bolo vydané pred

rokom 2016;

b) ETICS s tepelnou izoláciou EPS a použitím požiarnych zábran z MW

(s hrúbkou EPS viac ako 100 mm);

c) ETICS zhotovený s tepelnou izoláciou z MW dosiek (s hrúbkou do 100

mm);

d) ETICS zhotovený s tepelnou izoláciou z MW dosiek (s hrúbkou viac

ako 100 mm);

e) ETICS zhotovený s inou tepelnou izoláciou (napr. fenolovou penou).
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Parametre podstatných vlastností
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Materiál


kg/m3

l  o W/(m.K)

pre stav. konštr.

c

J/(kg.K)

m
(1) Trieda reakcie 

na oheňdeklar.

lD

výpočt.

l

EPS

(biely)
Od 13,5 – 20 0,036 0,041 1 270 20 - 40 E

EPS

(s grafitom)

Od 13.5 – 20 0,032 0,036 1 270 20 – 40
E

XPS 32 0,031 0,036 2 060 100 E

Fenolová pena 35 0,022 0,025 1400 35
E

MW dosky 

TR 15
145 0.038 0,045 960 3,5

A1

MW dosky

TR 10 
110 0,035 0,040 960 3,5

A1

Tepelnotechnické vlastnosti podľa STN 73 0540-3: 2012

Pri kombinácii tepelných izolácií treba určiť lnv

Nové výrobky – požiarne zábrany FB S C2  - rozmeru 1200/200 mm a dosky  

1000/500 mm



STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Dosiahnutie sprísnených požiadaviek na tepelnú ochranu obvodového 

plášťa ultranízkoenergetickej úrovne výstavby vyžaduje navrhovanie 

väčšej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy v ETICS. Zvýšenie hrúbky 

tepelnej izolácie ovplyvňuje návrh a zhotovenie ETICS aj z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti. 

» Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov 

podľa nových predpisov zavedených s platnosťou od 1. septembra 

2015 STN 73 2901: 2015 a STN 73 0802/Z2: 2015 uvádzajú tieto 

technické informácie občianskeho združenia Združenie pre 

zatepľovanie budov.

» Požiadavky podľa týchto noriem musí spĺňať projektová 

dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného 

povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému 

úradu od 1. marca 2016.
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Na nehorľavé obvodové steny existujúcich budov sa z vonkajšej

strany stavebnej konštrukcie môže pridať tepelnoizolačný kontaktný

systém:

1. triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0;

2. triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou triedy

reakcie na oheň aspoň E;

3. triedy reakcie na oheň aspoň B-s2, d0, s tepelnou izoláciou triedy

reakcie na oheň aspoň E.

» Doplnková klasifikácia s1, s2 určuje vhodnosť stavebného výrobku

z hľadiska tvorby dymu.

» Doplňujúca klasifikácia d0 (vzťahovaná najmä na povrch ETICS)

určuje, že sa nevyskytujú nijaké horiace kvapky/častice.
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Vplyv hrúbok TI na protipožiarnu bezpečnosť
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Strednorozmerová

skúška sa uskutočnila s 

tepelnou izoláciou   z 

EPS s hrúbkou   200 mm 

podľa       STN ISO 

13785-1

Skúška so simulovaným 

okenným nadpražím s 

tzv. APU lištou

Skúška je informatívneho 

charakteru.

EOTA pripravuje 

podmienky na 

spracovanie 

harmonizovanej EN pre 

veľkorozmerovú skúšku



Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Použitie ETICS na báze expandovaného polystyrénu (EPS) alebo

minerálnej vlny (MW) ovplyvňuje najmä výška stavby.

» Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého

nadzemného podlažia po podlahu posledného úžitkového

nadzemného podlažia. Podmienky určené pre výšku stavby podľa

STN 73 0802/Z2: 2015 platia rovnako pre požiarnu výšku podľa STN

73 2901: 2015.

» Nové technické predpisy zavádzajú pojem požiarna zábrana. Návrh

a umiestnenie požiarnych zábran v ETICS sa musí uvádzať

v projektovej dokumentácii.

» Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného

kontaktného systému, ktorá obmedzuje šírenie požiaru

tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu

obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným

systémom.
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Požiarna zábrana je súčasťou ETICS triedy reakcie na oheň B-s1, d0

s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy

reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200

mm, so šírkou aspoň 200 mm.

» Požiarna zábrana sa zhotovuje z tepelnej izolácie z minerálnej vlny

(MW) triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom

kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0.

» Vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje nad každým podlažím s

otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na

nehorľavé obvodové steny do vzdialenosti najmenej 150 mm a najviac

400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015
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Vodorovná požiarna zábrana

min. 150 mm nad otvorom                  max. 400 mm nad otvorom



STN 73 2901: 2015
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje nad každým podlažím s

otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na

nehorľavé obvodové steny do vzdialenosti najmenej 150 mm a

najviac 400 mm nad otvorom nachádzajúcim sa pod ňou.
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Budovy s výškou stavby najviac 22,5 m a hrúbkou tepelnej 

izolácie z EPS najviac 100 mm

» Na vonkajší povrch nehorľavej obvodovej steny v budovách s

výškou stavby h najviac 22,50 m a hrúbkou tepelnej izolácie

triedy reakcie na oheň aspoň E najviac 100 mm sa navrhuje tepel-

noizolačný kontaktný systém aspoň B-s1, d0.
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Návrh opatrení – obvodový plášť
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Schéma skladby tepelnoizolačného systému Zdroj: TI OZ ZPZ č. 4



Návrh opatrení – zateplenie OP
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Postupné kroky zhotovovania ETICS



Navrhované opatrenia hĺbkovej obnovy BD
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Zateplenie obvodového plášťa so 

zabudovaním rekuperačných jednotiek



Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Budovy s výškou stavby viac ako 22,5 m a hrúbkou tepelnej 

izolácie z EPS najviac 100 mm
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Budovy výškou stavby najviac 22,5 m a hrúbkou tepelnej izolácie

z EPS viac ako 100 mm

» ETICS s tepelnou izoláciou z EPS (ETICS B-s1, d0) s požiarnymi

zábranami sa navrhuje v budovách s výškou stavby h ≤ 22,50 m a

tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E s hrúbkou viac

ako 100 mm. Požiarne zábrany sa nenavrhujú na obvodovú stenu

stavby bez otvorov (napr. štítová stena).
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Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015
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» Budovy s výškou stavby viac ako 22,5 m a hrúbkou tepelnej 

izolácie z EPS viac ako 100 mm



Požiadavky STN 73 0802/Z2/O1: 2015

» Tepelná izolácia triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 vyhovuje z

hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre všetky prípady výstavby. Na

splnenie požiadaviek tepelnej ochrany sú potrebné väčšie hrúbky

tepelnej izolácie na báze MW v porovnaní s EPS

» V styku s terénom najviac do výšky 600 mm (najmenej 500 mm) sa

navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia (napr. perimetrová,

z extrudovaného polystyrénu - XPS) triedy reakcie na oheň aspoň E v

tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň

B-s1, d0.

» Podľa STN 73 2902: 2012 sa                                                    

požaduje aspoň 6 ks                                                                                  

rozperných kotiev na 1 m2.
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Priťaženie vplyvom ETICS

1. Hodnoty plošnej hmotnosti ETICS s použitím tepelnoizolačných

dosiek z EPS s hrúbkou 180 mm dosahujú menej ako 20 kg/m².

2. Hodnoty plošnej hmotnosti ETICS s použitím tepelnoizolačných

dosiek z MW s hrúbkou 180 mm dosahujú viac ako 36 kg/m² (objem.

hmotnosť 115 kg/m³), resp. viac ako 42 kg/m² (pri objem. hmotnosti

150 kg/m³).

3. Prikotvenie ETICS s plošnou hmotnosťou výrazne vyššou ako 20

kg/m² „vyžaduje špeciálnu pozornosť ohľadom ukotvenia

tepelnoizolačného kontaktného systému k podkladu z pohľadu

šmykovej únosnosti kotiev“.

Využitie EPS v ETICS_Nitra_2018_05_16                                                         Z. 

Sternová



Priťaženie vplyvom ETICS

4. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie predstavuje aj zvýšenie prácnosti

na stavbe pri zhotovovaní ETICS. Tepelnoizolačná doska z MW pri

hrúbke 180 mm má hmotnosť 15 kg (obj. hmot. 115 kg/m3, rozmer

dosky 600 x 1200 mm), resp. 19,5 kg (obj. hmot. 150 kg/m3, ....).;

5. Zohľadniť je potrebné predpisy BOZP – dvíhanie bremena;

6. Pri kotvení dosiek z MW sa majú používať kotvy s oceľovými tŕňmi a

prídavné taniere, resp. špeciálne typy kotiev (zohľadnenie možnosti

rozvlákňovania);

7. Pri zateplení podkladu z vrstveného obvodového plášťa sa odporúča

posúdiť ukotvenie membrány k nosnej železobetónovej stene

(požiadavka podľa ETAG 004 – hrúbka vrstvy menej ako 100 mm

vyžaduje overenie.
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Priťaženie vplyvom ETICS

Priťaženie Percento priťaženia od ETICS

EPS – 15 kg/m³ MW  - 115 kg/m³
MW  - 150 

kg/m³

Priťaženie ETICS-om na OP*

vrstvený OP 3,19 % 6,62 % 7,76 %

pórobetónový OP 8,27 % 17,15 % 20,10 %

keramzitbetónový OP 4,96 % 10,29 % 12,06 %

Priťaženie ETICS-om na

budovu

vrstvený OP 1,19 % 2,47 % 2,90 %

pórobetónový OP 1,55 % 3,20 % 3,75 %

keramzitbetónový OP 1,40 % 2,90 % 3,39 %
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Základné požiadavky na stavby

Navrhovanie a posudzovanie ETICS sa uskutočňuje podľa:

» ZP 2: bezpečnosť v prípade požiaru,

» ZP 3: hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia,

» ZP 6: energetickej hospodárnosti a ochrany tepla,

ale aj:

» ZP 1: statickej bezpečnosti budovy ako celku, čo súvisí 

s priťažením pôvodného obvodového plášťa, 

resp. prenosom zaťaženia na základy
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TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Studená 3, 821 04 Bratislava CERTICOM VVÚPS-NOVA

Tel: +421(2) 49228 111 Tel: +421(2) 49228 150 Tel: +421(2) 49228 557

Fax:+421(2) 44453 617 Fax:+421(2) 44453 117 Fax:+421(2) 49228 223 

E-mail: info@tsus.sk E-mail: certicom@tsus.sk E-mail: vvups@tsus.sk

Web: www.tsus.sk

Pobočka Bratislava Pobočka Nitra Pobočka Žilina Pobočka Prešov

Studená 3 Braneckého 2 A. Rudnaya 90 Budovateľská 53

821 04 Bratislava 949 01 Nitra 010 01 Žilina 080 01 Prešov

Tel: +421 (2) 49228 200 Tel: +421 (37) 69249 11 Tel: +421 (41) 5683 405 Tel: +421 (51) 7732 631

Fax: +421 (2) 49228 203 Fax: +421 (37) 69249 30 Fax: +421 (41) 5683 458 Fax: +421 (51) 7723 089

E-mail: pob.ba@tsus.sk E-mail: pob.nr@tsus.sk E-mail: pob.za@tsus.sk E-mail: pob.po@tsus.sk

Pobočka Nové Mesto nad/Váhom Pobočka Zvolen Pobočka Košice Pobočka Tatranská Štrba

Trenčianska 1872/12 Jesenského 15 Krmanova 5 P.O.Box 10

915 05 Nové Nesto nad Váhom 960 01 Zvolen 040 00 Košice Tatranská Štrba

Tel: +421 (32) 7712 416 Tel: +421 (45) 5335 872 Tel: +421 (55) 6226 171 Tel: +421 (52) 4484 520

Fax: +421 (32) 7716 551 Fax: +421 (45) 5326 041 Fax: +421 (55) 6255 189 Fax: +421 (52) 4484 472

E-mail: pob.nm@tsus.sk E-mail: pob.zv@tsus.sk E-mail: pob.ke@tsus.sk E-mail: pob.ts@tsus.sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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