Energetický audit - nástroj hospodárenia s energiou
Energetický audit
Pojem, s ktorým sa v poslednej dobe stretávame stále častejšie, je aj 'energetický audit' . K čomu
slúži a ako môže byť energetický audit účelný pre potreby vlastníkov, správcov či prevádzkovateľov
energetických zariadení a predovšetkým - ku znižovaniu spotreby energie ?
Potreba vytvorenia formálnych podmienok k vykonávaniu a využívaniu energetických auditov v
Slovenskej republike vzniká ako logický dôsledok prebiehajúcich ekonomických a hospodárskych
transformačných procesov. Požiadavka na znižovanie energetickej spotreby však nie je vyvolaná
iba ekonomickými dôvodmi či postupne rastúcimi cenami všetkých foriem energie, ale je motivovaná
aj snahami o zníženie súčasnej energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky i o obmedzenie
postupného znečisťovania životného prostredia.
Energetický audit je preto považovaný za významný nástroj hľadania a nachádzania možností pre
dosahovanie energetických úspor a pre optimalizáciu financovania investičných akcií, zameraných do
energetickej oblasti.

Nástroj realizácie energetickej politiky
Energetický audit je považovaný za základ rozhodovacieho procesu, zameraného na realizáciu
racionálneho hospodárenia s energiou.
Energetický audit je špecifickou systémovou činnosťou, slúžiacou k získaniu uceleného obrazu o
spôsoboch využívania energie v preverovanej jednotke alebo ich jednotlivých častí, o účelnosti
spotreby energie a efektívnosti jej využívania a o lokalizáciu a veľkosť energetických strát.
Energetický audit musí umožniť formulovať ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť pri zvyšovaní
efektívnosti využívania energie a pri snahe o docielení úspor energie v technologických procesoch.
Energetický audit má teda priamu väzbu na znižovanie dosiaľ neúmerne vysokej energetickej
náročnosti našej ekonomiky a možno ho teda považovať za jeden z nástrojov realizácie
energetickej politiky štátu.
Znalosť základných súvislostí a vývojových tendencií v oblasti hospodárenia s energiou je
samozrejmým predpokladom pre prácu energetického audítora a pre orientáciu jeho činnosti, kedy je
nutné prihliadať aj k súvislostiam a motívom celkom obecným, ako sú napríklad obavy z
celosvetového nedostatku energie, z globálneho zhoršovania životného prostredia (skleníkový efekt,
otepľovanie atmosféry) a s tým súvisiacich silných ekonomických a politických tlakov. Obmedzenie
spotreby energie a nákladov na jej výrobu a distribúciu sú preto úlohy, pred riešením ktorých stoja
všetky vyspelé štáty sveta.

Kvalifikovaná analýza a zhodnotenie
Energetický audit je kvalifikovaná analýza energetického hospodárstva príslušného objektu alebo
zariadenia, v jasnom popise a vysvetlení zisteného stavu a v predložení návrhu opatrení s ocenením
ich efektu pre zlepšenie stavu nezávislým externým audítorom. Na rozdiel od vykonania takej
analýzy a zostavenia návrhu opatrení vlastnými odborníkmi (pokiaľ sú k dispozícii), spočíva význam
energetického auditu v nezávislosti audítora na vlastníkovi a manažmente skúmaného objektu (firmy,
budovy).
Zavedenie pojmu audit do odboru analýz energetického hospodárstva prináša zvýšenie ich vážnosti a
hodnovernosti vďaka vyššej autorite energetického audítora. Energetický audit vyjadruje určité
hodnotenie doterajšieho stavu a vyjadruje posudok, či - a do akej miery - je energetické hospodárstvo
v poriadku, t.j. v súlade s kritériami požadovanými v zadaní, zámerom a cieľov auditu.
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Obecne možno konštatovať, že význam energetického auditu spočíva v hľadaní a nachádzaní
možností znížiť spotrebu energie a nákladov na jej obstaranie, na optimálnu a pri tom
technicky reálnu úroveň. Cieľom energetického auditu je zistenie súčasného stavu v hospodárení s
energiou a výber, zhodnotenie a ekonomické posúdenie konkrétnych variant riešenia navrhnutých k
zabezpečeniu energie pri optimálnej úrovni jej spotreby. Ide o nájdenie technicky a ekonomicky
účelných opatrení, ktoré prinesú zníženie spotreby energie v zariadení alebo objekte, ktorý je
predmetom auditu.
Významným znakom činnosti energetického audítora je teda i špecifický prvok aktívneho odborného
a špecializovaného poradenstva , ktorý sa musí nutne premietnuť v práci energetického audítora pri
vyhľadávaní potenciálu úspor energie a kedy audítor musí spolupracovať s manažmentom i
personálom prevádzkovateľa skúmaného zariadenia alebo objektu. Poradenská zložka činnosti
energetického audítora sa prejaví vo výstupe činnosti audítora - v správe o vykonanom audite v časti
obsahujúcej návrh energeticky úsporných opatrení.
Ďalším cieľom je však aj poskytnúť dostatočne preukázateľné argumenty pre jeho ďalšie
rozhodovacie akty, kedy k preukázaniu vhodnosti, technickej správnosti a potrebnosti navrhnutých
opatrení je nutné preukázať zvlášť ich ekonomickú efektívnosť.
Ekonomická vhodnosť navrhovaných opatrení musí byť preukázaná s maximálnou presvedčivosťou,
čo vyžaduje kvalifikované ocenenie nielen očakávaných úspor v prevádzke zariadení či objektu, ale
tiež nákladov na ich realizáciu a ich vzájomné ekonomické vzťahy počas doby účinnosti navrhovaného
opatrenia.
Je však nutné priznať, že realizovateľnosť auditom navrhovaných opatrení bude vždy ovplyvňovaná aj
ďalšími motivačnými stimulmi, vrátane pôsobenia štátu zvlášť v oblastiach legislatívnych
a ekonomických.
Energetický audit môže byť :
•
•

Krátkodobý (jednoduchý)
Dlhodobý ( podrobný)

Druh auditu závisí od spôsobu získavania informácií, ich následného vyhodnocovania a výstupu
na návrh opatrení vedúcich k zníženiu spotreby energie.
Krátkodobý (jednoduchý) audit :
Cieľom tohto auditu je vo veľmi krátkom čase (cca 3 dni) prehliadnuť zariadenia od výroby, rozvodu až
po spotrebu energie a stanoviť možnosti energetických úspor. Týmto sa vytvorí základ k rozhodnutiu,
či bude vykonaný aj detailný audit alebo sa už bude pripravovať realizácia niektorého úsporného
opatrenia identifikovaného týmto auditom.
Krátkodobý audit je lacnejší, ale aj menej presný.
Dlhodobý (podrobný) audit :
Dlhodobým auditom sa detailne zhodnocujú možnosti úspor na základe podrobného poznania stavu
využívania energie. Pri dlhodobom audite je možné vytvoriť komplexný projekt na riešenie energetiky
ako takej. Vo výstupoch z auditu sú do riešenia zahrnuté opatrenia s krátkou, ale aj dlhšou dobou
návratnosti.
Rozsah a doba vykonania dlhodobého auditu závisí od rozsiahlosti auditovaného subjektu, zložitosti
výrobných technológií, počtu a druhu využívaných energetických médií, zložitosti stavieb a pod,
Dlhodobý audit je drahší, ale oproti jednoduchému auditu aj presnejší.

2

Energetický audit pozostáva z nasledovných krokov :
•
•
•
•
•

zber údajov
vyhodnotenie údajov
analýza získaných informácií
návrhy a zlepšenia
predloženie záverov

Energetický audit je správou pre zainteresovaného čitateľa. Obsahuje popis zistení a popis
odporúčaní. Je v nej jednoduchá súhrnná časť, špecializované časti, schémy, výsledky meraní, závery
a prílohy.

Kde možno všeobecne energetický audit vykonať ?
Energetický audit je možné vykonať všade tam, kde sú inštalované zariadenia spotreby energie
v akejkoľvek forme (zemný plyn, teplo, elektrická energia, stlačený vzduch a pod.)
Môžu to byť predovšetkým výrobné podniky, školy, zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy,
obytné budovy a pod.
Nutnou podmienkou zhotovenia energetického auditu u prevádzkovateľa energetických zariadení je
predovšetkým jeho záujem o energetický audit a poskytnutie súčinnosti pri získavaní potrebných
údajov a informácií.
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