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Zatepľovanie budov

Podľa účelu sa tepelnoizolačné kontaktné systémy 
ETICS môžu  uplatniť pri obnove budovy s cieľom:

odstrániť systémové poruchy,
zabezpečiť zníženie potreby (spotreby) energie pri 
užívaní budov,
odstrániť nedostatky súvisiaca so životnosťou 
zabudovaných stavebných materiálov a stavebných 
konštrukcií,
zabezpečiť užívateľskú bezpečnosť.

Ako dodatočná tepelná ochrana sa uplatňuje pri obnove 
existujúcich budov a výstavbe nových budov.
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Predpisy súvisiace so zatepľovaním

Požiadavky a podmienky ustanovujú predpisy vo 
vzťahu na:

1. stavebné výrobky – vonkajší tepelnoizolačný 
kontaktný systém (ETICS)

2. zabudované stavebné výrobky (zhotovovanie 
tepelnoizolačných stavebných výrobkov)
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Predpisy súvisiace so zatepľovaním

» Smernica   č. 89/106/EHS   o  stavebných  
výrobkoch (CPD)

» Zákon  č. 90/1998 Z. z.  o stavebných  výrobkoch 
v znení neskorších predpisov (úplné znenie 
zákona č. 69/2009 Z. z.)

» Vyhláška  MVRR SR   č. 558/2009  Z. z., ktorou  sa 
ustanovuje  zoznam  stavebných  výrobkov,  ktoré
musia byť označené, systémy preukazovania 
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody  
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Základné požiadavky na stavby
Hodnotenie stavebných výrobkov musí nadväzne na 

smernicu č. 89/106/EHS spĺňať základné požiadavky 
na stavby, teda požiadavky na:

1. Statickú bezpečnosť (stabilitu a mechanickú
odolnosť)

2. Protipožiarnu bezpečnosť
3. Hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia
4. Užívateľskú bezpečnosť
5. Akustickú ochranu
6. Energetickú úspornosť a ochranu tepla 

Základné požiadavky rovnako platia aj na zabudované
výrobky. 
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Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 
237/2000 Z. z.  § 43g ustanovuje základné požiadavky 
na stavby, 

ktoré sú spodrobnené vo vykonávacej vyhláške MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu (pre protipožiarnu 
bezpečnosť platí vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorá nahradila vyhlášku č.288/2000 Z. z.) 

Stavebný zákon
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Stavebný zákon v odseku 2 § 43g ustanovuje: 

„Ak  sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné
alebo hygienické predpisy, technické normy,
všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody 
výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, 
stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi“. 

Stavebný zákon



strana 8

K problematike spôsobu povoľovania zmien 
dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich 
so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným 
zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov) vydalo 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky Usmernenie MVRR SR pre 
stavebné úrady zo dňa 24. augusta 2007.

Stavebný zákon – Usmernenie MVRR SR
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Zabezpečovanie kvality zhotovovania kontaktných 
tepelnoizolačných systémov sa v zmysle usmernenie 
MVRR SR opiera o:

detaily zatepľovacích systémov rešpektujúce 
základné požiadavky na stavby vrátane zásad 
riešenia protipožiarnej bezpečnosti odsúhlasených 
Prezídiom hasičského a záchranného zboru v roku 
2005 (www.zpzb.sk);

Zabezpečovanie kvality ETICS

http://www.zpzb.sk/
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Zabezpečovanie kvality ETICS

Projekt pre realizáciu by mal podľa Usmernenia 
MVRR SR obsahovať aj riešenie všetkých zásadných 
detailov: 

napr. detaily obvodového plášťa, detaily okien, ich 
osadenia, detaily strechy, detaily balkónov, lodžií
a terás, detaily  súvisiace  s návrhom  výstužnej
mriežky v tepelnoizolačných systémoch vyplývajúce
zo zásad riešenia protipožiarnej bezpečnosti, 
odsúhlasených Prezídiom hasičského a záchranného 
zboru.
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Zabezpečovanie kvality ETICS

Ich nesprávne  zhotovenie môže negatívne  ovplyvniť
výsledný efekt zatepľovania budov (tepelnými
mostami, zatekaním  a  pod.), čo  môže  stavebný
úrad podľa okolností konkrétneho prípadu stanoviť
aj v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 SZ).

Zabezpečovanie kvality ETICS sa opiera o podmienky 
a požiadavky vyplývajúce z STN 73 2901 
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS), ktorá platí od 1. mája 
2008.
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Dokumentácia na prípravu a zhotovenie ETICS

Dokumentácia ETICS

- špecifikáciu komponentov ETICS; 
- podmienky a postupy, ktorými sa dosiahnu 

deklarované funkčné vlastnosti ETICS;
- podmienky a postupy na skladovanie a manipuláciu 

s komponentmi ETICS, na nakladanie s odpadom 
z komponentov ETICS;

- podmienky na používanie a údržbu;
- vzorové detaily zhotovenia ETICS.



strana 13

Dokumentácia na prípravu a zhotovenie ETICS

Projektová dokumentácia  

- súhrnná technická správa;
- dokladovanie tepelnotechnických vlastností

stavebných konštrukcií
v pôvodnom stave a s navrhnutým ETICS podľa STN 
73 0540-2 a oso-
bitných predpisov (zákon č. 555/2005);

- protipožiarne technické riešenie;
- statické posúdenie;
- výkresovú dokumentáciu.
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Dokumentácia na prípravu a zhotovenie ETICS

Súhrnná a technická správa 

- identifikačné údaje;
- údaje o uskutočnených zisteniach a meraniach, 

o podklade a jeho potrebných úpravách 
na uplatnenie ETICS;

- opis technického riešenia navrhovaných úprav 
vrátane dimenzovania;

- opis riešenia nadväznosti ETICS;
- výpis plôch s jednotlivými druhmi a hrúbkou ETICS.
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Dokumentácia na prípravu a zhotovenie ETICS

Výkresová dokumentácia

- situáciu;
- pohľady s farebným riešením; 
- pôdorysy a rezy;
- rozhodujúce detaily ETICS (vrátane prekrývania 

výstužnej mriežky); 
- súvisiace detaily (napr. začiatok a ukončenie ETICS, 

rohy a kúty, styky - otvory, dilatácie a pod.)
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Výsek pôdorysu – riešenie vnútorných rohov
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Norma sa zameriava na zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) 
s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu 
(EPS) alebo na báze minerálnej vlny (MW)
a s konečnou povrchovou úpravou omietkou bez 
prevetrávanej vzduchovej medzery, ktoré sa 
nazývajú aj vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné
systémy (ETICS z anglického pomenovania External
Thermal Insulation Composite Systems).

STN 73 2901
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Špecifikácia ETICS vrátane určenia jeho presnej 
skladby, hrúbky dosiek tepelnej izolácie, počtu, polohy 
k výstuži a rozmiestenia rozperných kotiev v prípade ich 
potreby, určenia príslušenstva KZS a riešenia detailov 
vyplýva z projektovej dokumentácie  alebo 
z dokumentácie stavby.
Rozhodujúcimi technologickými operáciami pri 
zhotovovaní KZS sú:
– príprava podkladu;
– lepenie dosiek tepelnej izolácie;
– ukotvovanie rozpernými kotvami;
– zhotovovanie výstužnej vrstvy;
– zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy.

STN 73 2901
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Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu 
zhotovovateľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu 
A akreditovaným na overenie kvality stavebných prác 
na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento 
inšpekčný orgán má byť vybavený skúšobným 
zariadením na overenie deklarovaných charakteristík 
ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 
alebo má mať takéto overenie zabezpečené.

Na predmetné ustanovenie sa má viazať vydávanie 
licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov. 

STN 73 2901
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Uzavretie tepelnoizolačného systému po ploche a v 
okrajových častiach sa vyžaduje s ohľadom na 
zamedzenie:

zatekania zrážkovej vody, zvyšovanie vlhkosti a tým 
zhoršovanie tepelnotechnických vlastností ETICS;
šírenia ohňa vrátane zamedzenia šírenia ohňa medzi 
pôvodnou konštrukciou a ETICS vplyvom nanášania 
lepiacej malty po celom obvode tepelnoizolačnej 
dosky.

Cieľom je zhotoviť jednotlivé vrstvy ETICS a detaily tak, 
aby nevznikli počas užívania stavby trhliny, t. j. 
otvorenie systému po ploche, kde sa vyžaduje nulové
šírenie ohňa po povrchu.

Zabezpečenie kvality zhotovenia ETICS
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Zásady zhotovovania ETICS – STN 73 2901

• Vzájomný presah pásov 
musí byť vo zvislom aj 
vodorovnom smere aspoň
100 mm. Vznik trhliny vplyvom neprekrývania výstužnej mriežky 

• Na styku dvoch ETICS líšiacich sa medzi sebou iba 
v tepelnoizolačnom materiáli bez priznanej škáry sa 
musí zhotoviť pás zosilňujúceho vystuženia do 
vzdialenosti najmenej 150 mm na každú stranu od 
styku alebo zabezpečiť prekrývanie pásov výstužnej
mriežky aspoň šírky 200 mm (100 mm na každú
stranu od styku tepelnoizolačných dosiek), ak 
riešenie styku nepredpisuje dokumentácia ETICS 
inak.



strana 24

» Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa v časovom predstihu 
určenom dokumentáciou ETICS na   dosky tepelnej izolácie 
vopred pripevnia pomocou stierkovej hmoty určené
ukončovacie, rohové a dilatačné lišty a zosilňujúce 
vystuženie (napr. diagolnálne pásy v rohoch otvorov). 

» V rohoch otvorov sa pred zhotovením výstužnej vrstvy 
musí vždy zhotoviť diagonálne zosilňujúce vystuženie 
pásom sklovláknitej mriežky aspoň 300 x 200 mm. 

Správne osadenie diagonálnych pásikov 
výstužnej mriežky

Vznik trhlín v miestach chýbajúcich 
diagonálnych pásikov výstužnej mriežky

Zásady zhotovenia ETICS - STN 73 2901TN 73 2901
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Vznik trhliny vplyvom chýbajúceho prekrytia 
styku výstužnej mriežky dilatačného 

kombiprofilu pásom výstužnej mriežky

Vznik trhlín v miestach chýbajúcich pásov 
výstužnej mriežky v styku výstužnej mriežky 

kombiprofilov nadokenných líšt

Zásady zhotovenia ETICS – STN 73 2901
Prekrytie styku výstužnej mriežky na doraz pri použití
kombiprofilov (nadokenná lišta, dialatčná škára) pásom 
výstužnej mriežky šírky 200 mm (prekrývajúceho 
výstužnú mriežku kombiprofilov v šírke 100 mm. 
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Technickechnickéé normynormy súvisiace so zatepľovaním

» STN EN 13501-1  Klasifikácia  požiarnych  
charakteristík    stavebných  výrobkov  a  prvkov  
stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca   údaje  zo  
skúšok reakcie  na oheň (Vyžaduje ju návod  ETAG  
004)

» STN ISO 13785–1 Skúšky reakcie na oheň pre fasády 
– Časť 1: Skúška stredného rozmeru;

» STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb.  
Spoločné ustanovenia. Konsolidovaná norma;

» STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmena 
stavieb. Konsolidovaná norma;

» STN 73 2901:2008 Zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
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STN ISO 13785–1: 2010

Zaradením  STN ISO 13785 do  sústavy STN  sa zavádza  
nová skúšobnícka metóda  zameraná špecificky na 
skúšku reakcie na oheň vonkajších obkladov stien. 

Podľa tejto ISO normy skúška reprezentuje  jeden 
požiarny scenár  s fasádnymi výrobkami, ktorý  
predstavuje  požiar v budove pôsobiaci  cez  okno  
priamo  na  fasádu.  

Norma stanovuje  postup  skúšania  reakcie  na oheň
fasád, ale neobsahuje hodnotiace kritéria výsledkov
skúšok. Účinnosť normy je od februára 2010. Skúšky 
vykonané pred týmto termínom sa uskutočnili podľa 
návrhu (draftu) predmetnej ISO normy.
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Skúšky v roku 2003 – Draft ISO 13785

Skúšky sa 
uskutočnili s cieľom 
potvrdiť zásady 
zhotovovania 
detailov ETICS pri 
uplatnení
tepelnoizolačnej 
vrstvy na báze EPS a 
MW.
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Skúšky v roku 2003 – Draft ISO 13785
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Výsledok vykonaných skúšok v roku 2003
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Výsledok vykonaných skúšok v roku 2003

Nesprávne 
riešenie
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Počet podlaží Domov Podiel v % Sekcií Podiel v % Bytov Podiel v % 

1-4 podlaží 9 267 43.2% 21 272 40.6% 175 530 21.8% 
5-6 podlaží 3 099 14.4% 8 534 16.3% 120 126 14.9% 
7-8 podlaží 5 772 26.9% 16 736 31.9% 314 992 39.1% 
viac ako 8 podlaží 3 229 15.0% 5 689 10.8% 192 665 23.9% 
Neurčená podlažnosť 105 0.5% 226 0.4% 1 306 0.2% 
Spolu 21 472 100.0% 52 457 100.0% 804 619 100.0% 
   
Počet domov v krajoch SR     

Kraj 1-4 podlaží 5-6 podlaží 7-8 podlaží viac ako 8 
podlaží 

Neurčená 
podlažnosť 

Banskobystrický 1 300 457 522 368 3
Bratislavský 1 102 667 817 862 39
Košický 1 038 396 1 217 584 6
Nitriansky 838 278 813 198 11
Prešovský 1 375 300 783 412 2
Trenčiansky 1 494 386 667 252 22
Trnavský 856 194 466 252 16
Žilinský 1 264 421 487 301 6
Spolu 9 267 3 099 5 772 3 229 105
       
  

Počet domov a bytov podľa podlažnosti bytových domov
Podlažnosť budov na bývanie v SR
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Použitie jednotlivých 
druhov tepelnej izolácie 
s ohľadom na protipožiarnu 
bezpečnosť stavby určuje 
projektová dokumentácia 
podľa požiadaviek STN 73 
0802 a pre zmeny stavieb 
STN 73 0834. Použitie 
jednotlivých druhov tepelnej 
izolácie pre nové budovy 
určuje osobitný predpis 
(Vyhláška MV SR č. 94/2004 
Z. z.)

PoPožžiarna výiarna výšška ka 
h = 22,5mh = 22,5m

Zateplenie v styku 
s terénom s XPS
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Zásady uplatnenia ETICS
Zásady uplatňovania ETICS zohľadňuje aj konsolidovaná
STN 73 0802 čl. 6.2.4.11:

Pri stavbách  s požiarnou výškou do 22,5 m  je možné
použiť v  kontaktných zatepľovacích systémoch do 
výškovej polohy požiarneho úseku najviac 22,5 m 
tepelnú izoláciu s triedou reakcie na oheň E (podľa STN
EN 13 501-1) a kontaktný zatepľovací systém musí mať
triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0. 
Pri požiarnej výške nad 22,5 m musí sa od  tejto výšky 
výšky použiť tepelná izolácia s triedou reakcie na oheň
najviac A2 (podľa STN EN 13 501-1) a kontaktný
zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň
najviac A2-s1, d0. 
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V styku KZS so zemnou 
vlhkosťou alebo v prípadoch 
väčšieho zaťaženia povrchovými 
úpravami (obkladom) 
a mechanickým namáhaním 
odporúča sa použiť tepelnoizolačné
dosky z extrudovaného polystyrénu 
(perimetrické, EPS soklové dosky).
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Prvý rad dosiek sa lepí do 
zakladacej (soklovej) lišty alebo 
pomocou montážnej laty. Škára 
medzi zakladacou lištou 
a podkladom sa musí utesniť. 
V prípade EPS sa použije plný 
profil soklovej lišty a pri 
tepelnoizolačnej vrstve na báze 
MW sa použije perforovaná
soklová lišta

ZAÈIATOK ZATEP¼OVACIEHO SYSTÉMU

VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY
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2 x mriežka alebo pancierová
mriežka sa použije na plochách 

mechanicky namáhaných

podtmelenie profilu

Zásady zhotovovania ETICS - STN 73 2901
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Príklady riešenia – vystupujúce konštrukcie – lodžie, balkóny
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Detail okenného parapetu
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Detail okenného nadpražia
klasické založenie mriežky
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Detail okenného nadpražia
APU lišta
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Požiarna skúška s APU lištou a požiarnym pásom

Vytvorenie požiarneho pása z MW 
vyžaduje prekrývanie výstužnej
mriežky v šírke 200 mm v styku s 
EPS
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Skúška nadpražia s APU lištou
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Požiarne pásy

Potrebné je dodržať zásady 
súvisiace s pokladom a 

zmenou TI
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Požiarne pásy
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Vybrané problémy zhotovovania ETICS

4.2.2010 sa uskutočnilo inštruktážno-metodické
zamestnanie k problematike tepelnoizolačných 
kontaktných systémov vo Zvolene.

Závery súvisiace s vybranými problémami 
navrhovania a zhotovovania zateplenia sú uvedené v 
zápise Ministerstva vnútra SR – PHaZZ zo dňa 
10.5.2010.
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Vybrané problémy zhotovovania ETICS

Pri posúdení projektovej dokumentácie zmeny 
stavieb vrátane kontaktných tepelnoizolačných 
systémov následne  pri  spracovaní a  vydaní
stanoviska  k stavbe, ktorá je zaradená do skupiny 
II. podľa STN 73 0834 nepožadovať:

» určenie konštrukčného celku;
» výpočet odstupových vzdialeností; 
» zväčšenie pôvodných otvorov a zmenu ich 

spôsobu otvárania v chránenej únikovej ceste,
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Vybrané problémy zhotovovania ETICS

» zateplenie obvodových stien lodžií MVD, v stavbách 
s požiarnou výškou najviac 22,5 m a v stavbách viac  
ako 22,5 m do výškovej polohy požiarneho úseku 
najviac 22,5 m;

»v štítovej stene bez otvorov v stavbách s požiarnou 
výškou viac ako  22,5 m  použitie tepelnej izolácie  
s triedou reakcie na oheň najviac A2 a ETICS 
s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1,d0. V 
prípade otvorov v stavbách viac ako 22,5 m sa nad 
výškovou polohou požiarneho úseku najviac 22,5 m 
musí vytvoriť vertikálny požiarny pás šírky 1200 
mm.
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Vybrané problémy zhotovovania ETICS

1200 mm
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Vybrané problémy zhotovovania ETICS

Nadväzne na  STN EN 62305 vyplýva 
pre zhotovovanie kontaktného 
tepelnoizolačného systému v oblasti 
bleskozvodu požiadavka na ETICS 
s triedou reakcie na oheň najviac A2-
s1, d0 s vytváraním tepelnoizolačnej 
vrstvy podľa obrázku. Uvedená
požiadavka platí, ak je vyloženie 
kotviacich prvkov s odstupom od 
povrchu zateplenej plochy menej ako 
100 mm. V opačnom prípade sa 
ETICS s triedou reakcie na oheň
najviac A2-s1,d0 nevyžaduje.
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Požiadavky na tepelnú ochranu vyplývajú zo zákona 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a vykonávajúcej vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z.
Na navrhovanie tepelnoizolačných kontaktných 
systémov z hľadiska tepelnej ochrany platí STN 73 
0540: 2002. Obsahuje požiadavky na nové a aj na 
obnovované budovy.
Neexistuje ucelený a jednoznačný predpis na zmeny 
stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, teda 
neexistuje ani takýto predpis na tepelnoizolačné
systémy (kontaktné a odvetrané).

Záver
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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
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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
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Tel: +421 (32) 7712 416 Tel: +421 (45) 5335 872 Tel: +421 (55) 6226 171 Tel: +421 (52) 4484 520
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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Bytový dom MS 5 v Čadci

v roku 1994

Zateplenie KZS

Granolan
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