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ČO SME PRE VÁS 
UROBILI V ROKU 2017

Pripravili a predstavili sme Program 
Budovy 2050, ktorý definuje 

najdôležitejšie potrebné zmeny 

legislatívy a podporných programov 

vo vzťahu k zmenám, ktoré Slovensko 

do roku 2050 čakajú.

Absolvovali sme viac ako 70 
stretnutí s poslancami, ministrami, 

štátnymi tajomníkmi a pracovníkmi 

ministerstiev.

Aktívne sme konzultovali novelizáciu 

zákona a vyhlášky o ŠFRB, programu 
príspevkov na zateplenie rodinných 
domov a finančného nástroja 

na podporu obnovy bytových domov.

Prezentovali sme naše myšlienky 

na takmer 20 podujatiach so stovkami 

účastníkov.

Zapojili sme sa do prípravy a navrhli 

odstránenie bariér využívania 

garantovaných energetických 
služieb, rozvoja nájomného bývania 
a stavebného zákona.

Usporiadali sme tri vzdelávacie 
podujatia pre pracovníkov verejnej 

správy, vydali sme tri newslettre pre 

naše členské firmy, propagovali sme 

našich členov v televízii, printoch 
a interenete. 

viac ako 70 stretnutí

§

20 podujatí pre
100ky účastníkov



Energetické certifikáty, hodnotenie a audity, dôsledné stavebné konanie a stavebný 
zákon. Kvalitné riešenia firiem, ktoré BPB reprezentujú sú totiž zbytočné a slušní 

stavebníci v nevýhode, ak napr. energetickú triedu stačí dosiahnuť iba na papieri a 12 % 

novostavieb má dokonca v certifikáte z roku 2017 zapísanú triedu C a horšiu! 

Podpora inovácií a nadštandardnej kvality realizácie budov. Verejný program podpory 

by mal podobne ako v okolitých krajinách (Česko, Rakúsko) pomáhať stavebníkom 

akceptovať vyššie technické riziko či počiatočné náklady kvalitných stavieb a umožniť 

tak širšie uplatnenie kvalitných riešení. 

Efektívnejšie využitie existujúcich finančných zdrojov (a kvalitná obnova verejných 

budov po roku 2020). Slovensko potrebuje nahradiť dnešný zdroj investícií do obnovy 

verejných budov – „eurofondy“, cca 100 mil. eur ročne, ktorý po roku 2020 zanikne. 

Zároveň potrebuje zvýšiť objem investícií aj typickú kvalitu a rozsah obnovy verejných 

budov. Významnú rolu môže zohrať zmena pravidiel vykazovania EPC projektov vo 

verejnom sektore. 

Rozvoj nájomného bývania/bývania nízkopríjmových skupín. Ponuka nájomného 

bývania by na trh priniesla aj tých, ktorí si dnes nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Verejný 

program podpory nájomného bývania by mohol realisticky znamenať 2000 nájomných 

bytov ročne vo vysokej stavebno-technickej kvalite, čo predstavuje viac než 10 % 

prírastok výstavby.

Podpora a monitoring transpozície revidovaných smerníc o energetickej 
hospodárnosti budov a energetickej efektívnosti. Smernice sú kľúčové pre budúce 

verejné politiky na ďalšie zníženie spotreby energií a emisií CO2 do roku 2030 

s výhľadom do roku 2050.
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Č O B U D E M E VO VA Š O M M E N E P R E S A DZOVAŤ

PRIORITY NA ROKY 
2018 – 2019



Peter ROBL
predseda Správnej rady

Dušan PETRÁŠ
člen Správnej rady

ZpPOBD

Pavol KUKURA
člen Správnej rady

SKGBC

Henrich PIFKO
člen Správnej rady

iEPD

Robert ŠPAČEK
FA STU

Marcel LAUKO
APES SR

Daniel HOLLER
člen Správnej rady

SLOVENERGOokno

Alexander PRIZEMIN
AVMI SK

Kateřina CHAJDIAKOVÁ
riaditeľka

KTO SÚ BUDOVY PRE 
BUDÚCNOSŤ
Platforma Budovy pre budúcnosť od roku 2013 aktívne formuje verejné politiky s cieľom 

podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú 

hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.

Prostredníctvom svojich členských združení zastupuje platforma záujmy viac ako 150 firiem 

s celkovým ročnými tržbami vyše 1,7 mld. € a takmer 9 tisíc stálymi zamestnancami.

V roku 2017 sme rozšírili našu členskú základňu – k zakladajúcim členom – Združenie 

pre podporu obnovy bytových domov na Slovensku (ZpPOBD), Slovenská rada pre 

zelené budovy (SKGBC) a Inštitút pre pasívne domy (iEPD), pribudol ako riadny člen 

SLOVENERGOokno a ako pridružení členovia Asociácia výrobcov minerálnych izolácií 

(AVMI SK), Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES SR) a Fakulta 

architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU).

2016

2017

počet členov BPB 



Po dlhoročnej sponzorskej podpore BPB zo strany Knauf Insulation, sme v roku 2018 privítali 

dvoch nových podporovateľov našich aktivít. Novým partnerom, najmä pre oblasť podpory 

a rozvoja nájomného bývania sa stala Prvá stavebná sporiteľňa. Ďalším partnerom sa stala 

firma Velux, spolupráca s ktorou nám umožní sa viacej zamerať na tému kvality vnútorného 

prostredia, ktorej sa Velux venuje dlhodobo aj v rámci projektu RenovActive (www.velux.sk/

renovactive).

P R E Č O S A S TAŤ PA R T N E R O M B P B ?

Partnerov hľadáme medzi spoločnosťami so záujmom o podporu a rozvoj trhu smerom 

k vysokej kvalite budov. Finančná podpora (sponzorstvo, dar, 2 % z dane a pod.) zo strany 

partnerov nám umožňuje neustále posilňovať naše odborné a personálne kapacity. Cieľom 

podpory je posilnenie vplyvu BPB ako kľúčového reprezentanta témy kvalitnej obnovy 

a výstavby budov vo vzťahu k legislatívnym zmenám a verejnej správe.

adresa : 	 Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

kontak t y :  Predseda správnej rady, Peter Robl, robl@bpb.sk

 Riaditeľka, Kateřina Chajdiaková, chajdiakova@bpb.sk

bpb.sk

VENUJTE 2%
NA ČINNOSŤ BPB!

IČO: 42 448 018

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK0209000000005074945392

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.

HĽADÁME 
PARTNEROV

https://www.bpb.sk

