
 

 

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu 
uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa 
vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením 
obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich 
konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 
a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného 
domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“) sa poskytuje 
podpora vo forme príspevku. 

Príspevok je možné poskytnúť, ak: 

 obnovené, vymenené alebo novozhotovované stavebné 
konštrukcie spĺňajú požiadavky tepelnoizolačných 
vlastností kladené na nové konštrukcie preukázaním 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií 
podľa slovenskej technickej normy, 

 neobnovené alebo nevymenené stavebné konštrukcie 
spĺňajú požiadavky tepelnoizolačných vlastností 
preukázaním maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu 
tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej 
normy, 

 na zateplenie rodinného domu uskutočnené systémom 
na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie 
o parametroch výrobca systému,  

 bol rodinný dom daný do užívania aspoň desať rokov 
pred realizáciou jeho zateplenia, 

 má rodinný dom celkovú podlahovú plochu najviac 
150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 
300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome, 

 sa rodinný dom nachádza na území SR, 
 je rodinný dom využívaný výlučne na bývanie, 
 na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá 

podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 
alebo príspevok na jeho zateplenie. 

Výška príspevku 

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa 
žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu 
zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie 
rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % 
oprávnených a uhradených nákladov (max. 8 000 eur), 
najviac v sume: 

 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných 
schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové 
steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a 
vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a 
nevykurovaným priestorom a 

 1 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby 
tepla na vykurovanie rodinného domu. 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť 
o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie 
zateplenia rodinného domu vrátane projektového 
energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie 
žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie 
energetického certifikátu, najviac o sumu 800 eur. 

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800 eur. 

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú 
náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno 
do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho 
systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy 
pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu 
a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón 
a aj za výmenu zdroja tepla. Oprávnenými nákladmi sa 
rozumejú náklady vrátane DPH. 

Príspevok je možné poskytnúť iba na práce začaté 
po 31. decembri 2014. 

Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách bude limitovaná na 1 m
2
 teplovýmennej plochy nasledovne: 

Druh obnovenej alebo vymenenej stavebnej 
konštrukcie 

Výška príspevku na 1 m2 teplovýmennej 
plochy, ak hodnota súčiniteľa prechodu tepla 

konštrukcie spĺňa normalizovanú hodnotu 
súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 

platnú od 1. januára 2016 

Výška príspevku na 1 m2 teplovýmennej 
plochy, ak hodnota súčiniteľa prechodu tepla 

konštrukcie spĺňa normalizovanú hodnotu 
súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 

platnú do 31. decembra 2015 

Obvodový plášť a strop pod nevykurovaným 
priestorom 

30 eur/m2 20 eur/m2 

Strešný plášť 33 eur/m2 25 eur/m2 

Otvorová konštrukcia 55 eur/m2 39 eur/m2 

Vnútorná deliaca konštrukcia medzi 
vykurovaným a nevykurovaným priestorom 

11 eur/m2 9 eur/m2 

Výška príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení: 

Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby 
tepla na vykurovanie rovnej alebo nižšej, ako 
je normalizovaná hodnota potreby tepla na 

vykurovanie v závislosti od faktora tvaru 
rodinného domu podľa slovenskej technickej 

normy platná od 1. januára 2016 

Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby 
tepla na vykurovanie rovnej alebo nižšej, ako 
je normalizovaná hodnota potreby tepla na 

vykurovanie v závislosti od faktora tvaru 
rodinného domu podľa slovenskej technickej 

normy platná do 31. decembra 2015 

Príspevok pri dosiahnutej hodnote potreby 
tepla na vykurovanie vyššej, ako je 

normalizovaná hodnota potreby tepla na 
vykurovanie v závislosti od faktora tvaru 

rodinného domu podľa slovenskej technickej 
normy platná do 31. decembra 2015 

1000 eur 500 eur 0 eur 

Príspevok na zateplenie 
rodinného domu 



 

Kto môže požiadať o príspevok 
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt a je občanom Európskej únie. 

Výzva na predkladanie žiadostí 
Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle 
ministerstva najmenej jeden mesiac pred termínom na predkladanie žiadostí o príspevok. 

Žiadosti sa podávajú na základe výzvy len elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na internetovej 
stránke http://www.zatepluj.sk/. Následne je potrebné listinnú podobu žiadosti – vytlačenú z elektronickej podoby žiadosti – 
spolu s potrebnými prílohami do 10 pracovných dní zaslať na adresu ministerstva, prípadne doručiť do podateľne ministerstva. 

K žiadosti sú vyžadované nasledujúce prílohy: 

1. originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej 
dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane 
projektového energetického hodnotenia (informácie 
o požiadavkách na projektovú dokumentáciu dostupné 
na internetovej stránke http://www.zatepluj.sk/), 

2. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu 
o odovzdaní rodinného domu do užívania, 

3. písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného 
domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní 
o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných 
písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie 
poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi 
spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky 
podľa § 9d ods. 2 zákona – v prípade podielového 
spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb (vzor dostupný 
na stiahnutie), 

4. plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie 
v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie 
doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne 
osvedčeným podpisom, ak ide o preukázanie splnenia 
podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona – v prípade 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vzor dostupný 
na stiahnutie), 

5. kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného 
systému vydaného výrobcom systému – v prípade, ak je 
súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien 
tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS), 

6. kópia položkového rozpočtu alebo iného obdobného 
dokladu zateplenia rodinného domu, 

7. súpis faktúr, 
8. kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane 

dokladu o úhrade oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 
4 zákona – náklady na zateplenie obvodových stien, 
strechy, vnútorných deliacich konštrukcií, výmenu okien 
a dverí, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmenu 
zdroja tepla, súvisiace práce so zateplením, 

9. kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane 
dokladu o úhrade nákladov pre možnosť zvýšenia 
príspevku podľa § 9c ods. 3 zákona – náklady 
za projektovú dokumentáciu vrátane projektového 
energetického hodnotenia, za energetický certifikát 
a za vypracovanie žiadosti o príspevok, 

10. fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu. 

 

Minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu tvoria prílohy 1. až 4. 
Prílohy 5. až 10. sa pri tomto spôsobe podania žiadosti doplnia po uskutočnení zateplenia rodinného domu. Pre poskytnutie 
príspevku je potrebné predložiť všetky povinné prílohy. 

Legislatíva 
 Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov 

a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných 
domov.

Kontakt 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 6 
P.O.BOX 100 
810 05 Bratislava 
Slovenská republika 

Úradné hodiny v podateľni 
Pondelok – piatok: 

8:00 – 15:30 hod. 

V prípade, že tieto informácie nezodpovedajú všetky Vaše otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese obcan@mindop.sk. 


