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Healthy Homes

Barometer

2017
Budovy a jejich vliv na zdraví obyvatel
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The Healthy Homes Barometer 2017 reminds

us that buildings are intended to create a

healthy home for citizens. But it is alarming

to read that one out of six Europeans reports

living in an unhealthy building.
TOMORROW’S BUILDINGS:

HEALTHY AND ENERGY EFFICIENT

RENOVATION: A VITAL STRATEGY TO BOOST GROWTH, IMPROVE

HEALTH AND DELIVER ON OUR CLIMATE COMMITMENTS
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Almost twice as many Europeans 

report

poor health when living in a damp 

home

1 1/2 times as many 

Europeans report

poor health when living in a 

dark home

EUROPEANS LIVING IN DAMP OR DARK BUILDINGS
ARE MORE LIKELY TO REPORT POOR HEALTH

Na Slovensku respondenti uváděli špatné zdraví téměř 1,9 x častěji pokud žili ve 

vlhkých budovách, respektive 2x častěji, pokud si nebyly schopni v zimě vytopit 

domácnost na komfortní teplotu a trpěli tzv. energetickou chudobou. 

19% slovenských domácností 
nemá dobré světelné podmínky

23% domácností reportuje 
vysokou vlhkost 
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Factors such as mold and damp in buildings

can affect not only the health of the building,

but especially the health of those who live within

them. Almost twice as many Europeans have poor

health when living in an unhealthy building.

THE STATE OF EUROPEAN BUILDINGS TODAY

1 out of 6 Europeans, which is equivalent

to the size of Germany’s population

Jen na Slovensku, kde také každý 

šestý obyvatel reportuje 

nevyhovující podmínky v 

budově, se jedná o více lidí, než 

dohromady žije v Bratislavě, 

Košicích, Prešově a Nitře! 
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Unhealthy buildings affect not only Europeans’

health, but their wallets. The cost to European

Societies of asthma and chronic obstructive

pulmonary disease is €82 billion per year.

UNHEALTHY BUILDINGS AND THEIR COST TO SOCIETY

Slováci mají o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít 
astma, pokud žijí ve vlhké budově, nebo domě s plísní.
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LIVING IN ENERGY POVERTY

Eat or heat? This is the dilemma that 49 million

Europeans face every time they wake up to a

cold day. And the consequences are enormous;

twice as many people have poor health when

living in energy poverty.

21 % slovenských domácností není 
ekonomicky schopné vytopit dům nebo byt
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60% Evropanů a 50 % Slováků žije v 

samostatném, nebo řadovém rodinném 

domě

Počet RD je cca. 800 tis a pouze 35% je 

renovováno /zatepluj.sk
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Money in the kitty for renovation

The number for each country is the percentage of households that can afford a staged renovation at 75.000€, adjusted for differences in the purchasing power parities (PPPs) for each country.

Source: Copenhagen Economics based on OECD data (financial and non-financial assets) as well the European Commission (2015) ‘Wealth distribution and taxation in the EU’.

finanční a nefinanční aktiva 
slovenských domácností by 

mohly pokrýt  80 % 
komplexních renovací RD
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HOME RENOVATIONS: A GAME CHANGER IN 
ACHIEVING OUR CLIMATE GOALS

If we are to take actions that make significant

contributions to positively affecting climate

change and health, Europe’s existing buildings

are key. Renovating the non energy-efficient

homes is a logical and meaningful start.

What motivates Europeans

to renovate their homes

58 % Slováků by motivovalo k renovaci domu,

pokud by se zlepšil komfort bydlení

57 % Slováků by motivovaly k renovaci domu

úspory energií



BUDOVY JSOU SOUČÁSTÍ PROBLÉMU I ŘEŠENÍ
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Budovy představují 40% spotřeby energie a 75% budov není energeticky účinných 



RENOVACTIVE / VIZE

Koncept replikovatelné cenově dostupné renovace do aktivního standardu
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RENOVACTIVE / RADAR AKTIVNÍHO DOMU

Komfort:
Řízená ventilace

Optimální prosvětlení

Automatické stínění

Energie:
Úspora energií

Životní prostředí:
Recyklované a recyklovatelné materiály

Hospodaření s pitnou vodou

14



ŘEŠĚNÍ = 7  REPLIKOVATELNÝCH PRINCIPŮ
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Přirozená ventilace Zlepšení prosvětlení Stínění 

Rozšíření obytného prostoru
Vytápění Izolace obálky budovy Hybridní ventilační systém 
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PRINCIP RENOVACE



17 23/11/2017 VELUX GROUP PRESENTATION



18 23/11/2017 VELUX GROUP PRESENTATION



19 23/11/2017 VELUX GROUP PRESENTATION



RENOVACTIVE SLOVENSKO
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RENOVACTIVE SLOVENSKO / VIZE

Fenomén „štvorcový dom“

Vysoké zastoupení v rámci SK

Často v původním stavu

Majitelé nemají představu jak 
přistoupit k renovaci



RENOVACTIVE SLOVENSKO
KONCEPT OPAKOVATELNÉ A CENOVĚ DOSTUPNÉ RENOVACE DO AKTIVNÍHO STANDARDU
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Cílem projektu je ukázat optimální způsob renovace typického slovenského rodinného domu, který splní požadavky aktivního domu. 

Představit řešení, které je energeticky efektivní a svým uživatelům přináší maximální komfort a zdravé vnitřní prostření. Dané řešení 

současně představuje minimální dopad na životní prostředí. 

VÝSTAVBA Monitoring domu v reálném 

provozu 1 rok

OTEVŘENO K NÁVŠTĚVÁM

1 rok
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START PROJEKTU

Vytipování konkrétního objektu Strategická

partnerství a záštity

PROJEKTOVÁ FÁZE

Prováděcí dokumentace a hodnocení budovy 

Zapojení akademické sféry

SOUTĚŽ O NÁVRH RENOVACE
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NAŠE RODINA
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Dobrý deň,sme mladá troj-členná rodina zo Šale – Dodo, Katka a 
Kristínka. Máme radi prírodu a záhradky rôzneho druhu, 
permakultúru, triedime odpady, sadíme stromy a kvety, zakladáme
komposty a snažíme sa neustále znižovať svoju tzv.uhlíkovú
stopu ktorá tu po nás zostáva. Momentálne sme ešte panelákový 
obyvatelia ale cítime že to nie je celkom ono a ťahá nás to k 
bývaniu v dome so záhradou kde chceme dožiť v starobe a 
láske, preto ho aj chceme rekonštruovať do modernejšej podoby... 
Tento starý rodinný dom sme zdedili po starých rodičoch. Je to 
klasický „štvorec“ v pôvodnom stave - čo je na ňom už bohužiaľ aj 
dosť vidno a je teda najvyšší čas ho zachrániť. Našim snom bolo 
vždy bývať v rodinnom nízkoenergetickom domčeku s veľkou
záhradou, kde by sme si mohli v kľude nažívať a dopestovať si 
aj vlastnú zeleninu a ovocie. ...ak nám s ním pomôžete, vopred
ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu pri „víťaznom
domčeku“ ... s pozdravom rodina Hučková 

Jozef Hučko

ul. Vinohradnícka 50, Šaľa , 92701

Dojezd z Bratislavy

83 km (1h 3min)



NAŠE RODINA
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