
 

ZOZNAM OBLASTÍ, KTORÉ SA BUDÚ ÚVEROVAŤ 
 

 

1. Budovy:  

 

Výmena vyhrievacích systémov: 

Výmena starých vyhrievacích systémov modernými systémami a klasických  kotlov systémov ústredného 

kúrenia modernými a účinеjšími kondenzačnými kotlami. 

 

Výmena chladiacich systémov: 

Chladenie priestoru znamená obstaranie chladiacich komôr  - nových kompresorov s 8 cm tepelnej 

izolácie a bez freonu Р-22. 

 

Izolácia vonkajších stien a striech  

To znamená, že vonkajšie steny a plafóny nemajú žiadnu vonkajšiu izoláciu. Opatrenie musí obsahovať 

inštaláciu tepelnej izolácie zodpovedajúcimi materiálmi (napr. styrodur, minerálna vlna) a hrúbka musí 

byť v súlade so štandarmi energetickej účinnosti. 

 

 

Výmena vonkajších okien  

Sú to okná s jedným sklom/neizolované okná alebo staré okná s dvojitým sklom. Okná s jedným sklom 

alebo staré okná s dvojitým sklom sa musia vymeniť oknami s dvojitým sklom,  modernými sklami s 

termickou izoláciou ako minimálnym štandardom pre okná. 

 

Výmena vonkajších dverí   

Tepelne neizolované vonkajšie dvere sa musia vymeniť modernými predizolovanými dverami.  

 

Výmena neregulovaných čerpadiel ústredného kúrenia novými, elektronicky regulovanými  
Existujúce nainštalované čerpadlá vyhrievacích systémov pomocou horúcej vody robia bez 

elektronického regulovania, nevyhnutné je vymeniť ich čerpadlami s elektronickým regulovaním.  

 

2. Využívanie zdrojov obnoviteľnej energie: 

 

Solárno-termálny systém pre teplú sanitnú vodu 

Inštalácia nového solárno–termálneho systému na prípravu teplej sanitnej vody, s rovnými 

kolektormi. Maximálna plocha kolektora  је 50 m
2
.  

 

Výmena konvenčného systému vyhrievania tepelným čerpadlom  

Výmena konvenčného systému výroby tepla, tepelnými čerpadlami na elektrickú energiu s tepelnými 

zdrojami, ktoré môžu byť zem, voda alebo vzduch.  

 

Inštalovanie sieťového fotovoltaického systému  

Inštalovanie nového fotovoltaického systému so solárnymi PV panelmi musí byť zapojené do sieti.  

 

 

3. Osvetlenie: 

 

Výmena  (klasických) žiaroviek novými CFL žiarovkami  

Priestor je osvietený klasickými žiarovkami s rozžeraveným vláknom, ktoré treba vymeniť modernými 

CFL žiarovkami.  



 

Výmena starých fluorescentných lámp modernými T5 lampami s elektronickým balastom  

Podľa súčasnej situácie, priestor je osvietený staršími fluorescenčnými lampami (typu Т8 alebo Т12) s 

elektromagnétovým balastom. Tie lampy treba vymeniť modernými fluorescenčnými lampami (T5) s 

elektronickým balastom. Zvyčajne je potrebné vymeniť lampy spolu so svetelnými elementmi. 

 

 

4. Poľnohospodárske vybavenie: 

 

 

Nová poľnohospodárska mechanizácia (traktor, kombajn) s Тier III alebo euro 3А motorom ako  

aj 

viacfunkčné stroje s minimálne troma funkciami 

 

Poľnohospodárske náčinie 

Môže sa financovať poľnohospodárske náčinie, ktoré znižuje spotrebu energie pri poľných prácach 

zveľadenými systémami obrábania (redukované obrábanie, ochranné obrábanie, obrábanie do pásov) a 

sejby (priama sejba do brázd a priama sejba do dier).   

 

Rekuperácia tepla v  mliekarňach 

Toto opatrenie znamená inštaláciu systému rekuperácie tepla pre mliekarne. Teplo z extrahovaného 

mlieka sa využije v procese chladenia na predhrievanie vlažnej a teplej vody. Môže sa financovať 

inštalácia jednoduchého výmenníka tepla, ako aj inštalácia výmenníka tepla s dodatočným 

kondenzátorom chladiaceho systému.  

 

Nový kombajn s Тier III alebo Еurо 3А motorom 

 

Výmena zavlažovacieho systému 

Obstaranie nových zavlažovacích systémov s čerpadlom s úsporným motorom.  

 

Poznámka: pre body 1-3 účel sa vzťahuje na osobitné objekty, resp. objekty, ktoré slúžia na vykonávanie 

činnosti/výrobu.  

 


