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Zakladajúci členovia

Riadny člen

150 spoločností

1,7 mld. eur 
ročné tržby

9 tisíc 
zamestnancov

Pridružení členovia
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Ako vplývajú budovy na ekonomiku a zdravie obyvateľov?



Ako sa zmení Slovensko do roku 2050?



Vízia 2050 





Slušné tempo a komplexnosť obnovy bytových domov
Rastúci dôraz na energetickú hospodárnosť budov

Trend certifikovaných udržateľných budov či energeticky pasívnych 
rodinných domov

Nízke tempo a kvalita obnovy rodinných domov a verejných budov

Zabúda alebo ignoruje sa:
• Energetický manažment
• Čisté (obnoviteľné) energetické zdroje 
• Kvalita vnútorného prostredia 
• Adaptácia na klimatické zmeny 
• Inovácie
• Architektúra / príspevok k mestskému prostrediu

Stav obnovy a výstavby budov



1. Nízke povedomie vlastníkov budov  

2. Zlyhávanie a komplikovanosť súvisiacich
procesov a profesných činností – stavebné 
konanie, projektovanie, verejné obstarávanie 

3. Nízke príjmy až energetická chudoba
obyvateľov a rozpočtové obmedzenia obcí

4. Cenová regulácia, zanedbané investície 
do rozvodov tepla v systémoch CZT, faktická 
nemožnosť zmeny zdroja tepla budovy 

5. Dostupné formy financovania z verejných 
zdrojov sú centralizované v Bratislave, často 
duplicitné a roztrieštené, intenzita 
financovania nastavená zbytočne vysoko

Bariéry a výzvy

6. S podporou verejných zdrojov je naďalej 
možné realizovať obnovu budov na subopti-
málnej úrovni kvality 

7. Nedostupnosť stálej a nezávislej 
technickej asistencie a poradenstva

8. Takmer žiadne pilotné projekty vďaka 
chýbajúcej podpore inovácií 

9. Štandard kvality novostavieb sa opiera 
iba o minimálne požiadavky 

10. Energetický manažment sa vykonáva 
iba ojedinele



1. Kvalita podporných procesov

2. Komunikácia a podpora

3. Efektívna verejná podpora

Odporúčania

• Projektové energetické hodnotenie a energetické certifikáty
• Stavebné konanie 
• Verejné obstarávanie

• Zvyšovanie povedomia o výhodách hĺbkovej obnovy budov 
• Komunikácia výhod obnovy
• Technická asistencia a poradenstvo
• Zhromažďovanie a analýza údajov o obnove budov

• Vstup súkromného kapitálu do verejného sektora 
• Podpora nadštandardnej kvality (adaptácia na zmenu klímy) 
• Bývanie nízkopríjmových skupín
• Zapojenie miest a obcí
• Podpora pilotných projektov – overovanie inovácií v praxi 



1. Kvalitné energetické certifikáty a stavebné konanie

2. Podpora inovácií a nadštandardnej kvality realizácie budov

3. Kvalitná obnova verejných budov (po roku 2020)

4. Rozvoj nájomného bývania / bývania nízkopríjmových skupín

Viacero záverov zapracovaných do Aktualizácie Stratégie 
obnovy fondu bytových a nebytových budov

Príručka Príprava obnovy verejných budov

Program Budovy 2050 -
Presadzovanie legislatívnych zmien

Build Upon - SKGBC



Ďakujem za pozornosť!

www.skgbc.org
www.bpb.sk
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