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Finančné 
príležitosti v 
nasledujúcich 
rokoch...

Nová sieť nemocníc

Obnova rodinných domov

Materské, základné a stredné školy

Budovy sociálno-zdravotnej starostlivosti

Budovy súdov

Budovy univerzít a internáty

Obnova historických verejných budov

Detenčné zariadenia / komunitné centrá

Plán obnovy
998,0 mil. €

528,2 mil. €

264,6 mil. €

Obnova bytových budov

EŠIF 2021-2027
750 mil. €

367,5 mil. € Obnova verejných budov

208,4 mil. €

203,9 mil. €

200 mil. €

81,7 mil. €

245,0 mil. €



Budova na 
úrovni 
21. storočia

● Kvalitná tepelná ochrana budovy a čisté zdroje energie

● Príprava na zmenu klímy – vegetačné strechy, tienenie, 
autonómnosť

● Čerstvý vzduch bez potreby prirodzeného vetrania

● Dostatok denného a kvalita umelého osvetlenia

● Tepelný komfort v zime aj v lete

● Akustická pohoda

● Netoxické, trvanlivé a recyklovateľné materiály s dobrou 
energetickou bilanciou

● Kvalitné architektúra ako nástroj zveľadenia o oživenia 
verejného priestoru

● Flexibilita – jednoduché zmeny funkcie budovy



• Objektívne hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy...

• Metodický postup výpočtu 

• Súlad s platnými európskymi normami 

• Chyby v spracovaní energetickej certifikácie...

• Použitie vlastných výpočtových nástrojov alebo komerčných softvérov, ktoré nie sú 
prispôsobené slovenskej legislatíve a príslušným normám.

• Nesprávne zatriedenie energetickej triedy (objektívne, neúmyselné, systematické 
a úmyselné)

• Nedostatočný počet kontrol EC na Slovensku; V roku 2017 SOI vykonala 169 
kontrol, čo predstavuje 0,19 % všetkých certifikovaných budov. V roku 2017 vykonala SOI taktiež 7 
kontrol odborne spôsobilých osôb, čo predstavuje asi 2 % z celkového počtu osôb.

• Neúčinná kontrola technického obsahu certifikátu; nevykonávajú sa hĺbkové 
kontroly zadaných údajov a výpočtu odborníkom, ktoré by zamedzili úmyselnému manipulovaniu 
výsledku alebo opakovaným neúmyselným chybám pri výpočte.

Energetická 
certifikácia



Kvalita 
vnútorného 
prostredia

● Kvalitné vnútorné prostredie = zdravie + produktivita užívateľov 

● Kľúčovým prvkom je zvýšenie dopytu a záujmu 

● V rámci nastavenia podporných mechanizmov:

• Požiadavky na zabezpečenie KVP

• Podporované opatrenia / oprávnené výdavky

● OP ŽP v ČR (Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
obnovitelných zdrojů energie)

• Podporované už aj opatrenia vedúce k zlepšeniu vnútorného prostredia v budovách (umelé 
osvetlenie, priestorová akustika, vonkajšie tienenie), už dlhšiu dobu aj na systémy umelého 
vetrania s rekuperáciou tepla. 

• Metodický pokyn pre návrh vetrania škôl pre SC 5.1 a SC 5.3,PO5, OPŽP, Výzva č. 121 a 135



Podpora 
udržateľnosti

● Hodnotenie na základe prevádzkových emisií → aj „zabudovaný uhlík“

● Verejné obstarávania na základe nákladov životného cyklu budovy

● Podpora cirkulárnej ekonomiky a udržateľných stavebných materiálov

● Stanovenie kritérií a posudzovanie kvality na základe komplexnejších
certifikačných nástrojov; využitie metodiky hodnotenia Level(s)



Nastavenie 
verejných 
politík a 
investícií

● Energetická certifikácia ako objektívny nástroj hodnotenia EHB

● Definovanie širšieho spektra kvalitatívnych požiadaviek než EHB 

● Oprávnenosť výdavkov v rámci podporných mechanizmov

● Hodnotenie a definovanie kritérií v rámci podporných mechanizmov:

• Life-cycle assesment, 

• life-cycle costing

• Využitie princípov integrovaných certifikačných nástrojov

● Holistický prístup k navrhovaniu projektov a posudzovaniu kvality



Ďakujem za pozornosť.
Richard Paksi
paksi@bpb.sk


