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Č O S A N Á M P O DA R I LO

V roku 2020 sa téma kvality bývania, 

budov a energetickej efektívnosti 

v budovách dostala do programového 

vyhlásenia novej vlády SR aj 

vďaka intenzívnej činnosti BPB. 

Kompetencie si v tejto oblasti delia 

najmä tri ministerstvá – Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, Ministerstvo 

životného prostredia SR a Ministerstvo 

hospodárstva SR. BPB úzko spolupracuje 

aj s Ministerstvom financií SR 

a Ministerstvom investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. 

Priorita obnovy budov sa aj vďaka našej 

systematickej práci dostala do návrhu 

slovenského Plánu obnovy. Prostriedky 

v navrhnutej alokácii 700 miliónov eur 

by mali pomôcť obnove verejných budov 

a rodinných domov. 

Publikovali sme 10 pozičných 
dokumentov a analýz.
V našich odborných materiáloch sme 

spracovali od analýzy politických 

programov pred voľbami a programového 

vyhlásenia vlády cez odporúčania novej 

vláde až po odporúčania pre efektívny 

nástroj na naštartovanie ekonomiky 

po pandémii a konkrétne návrhy, 

ako zapracovať témy obnovy budov 

do pripravovaného Plánu obnovy. 

Venujeme sa aj modelom financovania 

a európskym stratégiám ako je napr. vlna 

obnovy.

Pripomienkovali sme 7 
legislatívnych dokumentov. 
Okrem iných materiálov sme dali zásadné 

pripomienky k Dlhodobej stratégii obnovy 

fondu budov a k novelám k zákonom 

o Štátnom fonde rozvoja bývania 

a o dotáciách na rozvoj bývania. 

Pôsobili sme v 5 pracovných 
skupinách k zákonom 
a stratégiám na relevantných 
ministerstvách alebo výboroch. 
Boli sme aktívni v pracovnej skupiny 

na MDaV SR ku Koncepcii štátnej 

bytovej politiky a k Dlhodobej stratégii 

obnovy budov. Ministerstvo financií 

SR nás prizvalo k tvorbe Plánu obnovy 

a MIRRI SR k tvorbe Partnerskej dohody 

a nových operačných programov. K téme 

nájomného bývania participujeme 

v pracovnej skupine predsedu Výboru pre 

hospodárske záležitosti, Petra Kremského. 

Realizovali sme 4 prieskumy 
u verejnosti. 
Z výskumov vyplynulo, aké sú prekážky 

a plány majiteľov rodinných domov pri 

ich obnove na Slovensku a v Čechách, 

ďalej vysoká podpora spoločnosti pri 

riešení klimatickej zmeny spojená 

s energetickou efektívnosťou. Ľudia 

vnímajú ekonomické opatrenia v súlade 

s ochranou životného prostredia, čo je 

dobrý signál pre presadzovanie našich 

priorít aj u verejnosti. 

Zorganizovali sme 9 verejných 
podujatí pre približne 700 
účastníkov. 
Pre podporu našich tém organizujeme 

podujatia pre odbornú verejnosť. Naše 

posledné podujatie v spolupráci s inými 

partnermi bolo pod záštitou pani 

prezidentky Zuzany Čaputovej Next 

(Green) Generation EU: Zelený reštart 

Slovenska 2020. Pre porovnanie, v roku 



Implementácia Plánu obnovy a záväzkov 
z Programového vyhlásenia vlády. 
Našim cieľom je, aby sa ambície pre budovy z Plánu obnovy 

a záväzky z programového vyhlásenia vlády zmysluplne 

a dôkladne implementovali. 

Nové eurofondy a partnerská dohoda 2021 – 
2027. 
Našim cieľom je, aby sa viac financií z budúcich eurofondov 

použilo v čo najväčšej miere na budovy s dôrazom 

na efektívnosť (napríklad v kombinácii s GES) a aby 

motivovali k čo najvyššej kvalite obnovy a výstavby budov. 

Vlna obnovy a využitie potenciálu európskej 
stratégie aj na Slovensku.
Našim cieľom je zamerať sa na opatrenia európskej 

stratégie už v roku 2021 a zaistiť ich poznateľnosť a pripraviť 

implementáciu v kvalitnej miere. Jedno z prvých opatrení, 

na ktoré sa chceme zamerať je rozšírenie povinnosti 

obnovovať ročne 3% štátnych budov na všetky verejné 

budovy a zriadenie nástrojov technickej pomoci. 

1.

2.

3.

HLAVNÉ 
PRIORITY 
NA ROK 2021

Č O B U D E M E P R E S A D Z OVAŤ

2019 sme zorganizovali 5 odborných 

verejných podujatí pre približne 200 

účastníkov. Okrem našich vlastných 

podujatí reprezentujeme naše témy 

a štúdie aj na externých podujatiach ako 

napr. na podujatí Tatra summit 2020.

Absolvovali sme viac ako 50 
významných pracovných 
stretnutí.
Do parlamentných volieb vo februári sme 

absolvovali asi 20 odborných pracovných 

stretnutí. Od menovania novej vlády 

sme absolvovali viac ako 30 pracovných 

stretnutí – väčšina na MDaV SR a MH SR, 

ale aj na MŽP SR a v kancelárii prezidentky.

Naše témy sa nám podarilo 
komunikovať cez viac ako 200 
mediálnych výstupov. 
Naše témy sme komunikovali v televízii, 

mienkotvorných médiách a naše výstupy 

zdieľali aj naše partnerské organizácie. 

Pre porovnanie, v roku 2019 sme mali 

60 mediálnych výstupov. Tento rok sa 

nám mediálne výstupy podarilo viac ako 

strojnásobiť. 

Sme členmi Slovenskej 
klimatickej iniciatívy a iniciatívy 
Zelený reštart.
Okrem iniciatív nadväzujeme ďalšie 

spolupráce z radov odborníkov, politických 

predstaviteľov a predstaviteľov vládnych 

inštitúcií. Snažíme sa vytvárať príležitosti 

na riešenia a možnosti využitia potenciálu 

sektoru budov pre uplatnenie energetickej 

efektívnosti ako jedno z riešení klimatickej 

zmeny a prostriedok, ako naplniť 

klimatické ciele. 

Kvalita vanútorného prostredia.

Kontrola energetických certifikátov.

Stavebný zákon a ďalšia legislatíva.

Dostupnosť bývania a nájomné bývanie 
s dôrazom na kvalitu. 

NAŠIMI 
TÉMAMI
V ROKU 2021 
BUDÚ TIEŽ



adresa: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava bpb.sk

ĎAKUJEME
ZA SPOLUPRÁCU

� Peter Robl, predseda Správnej rady 

� Pavol Kukura, Slovenská rada pre zelené budovy

� Dušan Vaček, Združenie pre podporu obnovy bytových domov

� Henrich Pifko, Inštitút pre pasívne domy

� Daniel Holler, SLOVENERGOokno – združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní 
stavebných otvorov a konštrukcií

� Alexander Prizemin, Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

� Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

� Vladimír Orovnický, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá 

� Natália Šovkoplias, Citenergo

� Robert Špaček, Fakulta architektúry a dizajnu STU

kontakty na tím BPB

� riaditeľka, Katarína Nikodemová, nikodemova@bpb.sk

� analytik, Richard Paksi, paksi@bpb.sk

� projektová a finančná riaditeľka, Kateřina Chajdiaková, chajdiakova@bpb.sk

Naše aktivity v roku 2020 podporili naši dlhoroční a aj noví partneri a úspešne sme sa 

uchádzali o grantové zdroje. Spolupracovali sme so Slovenskou klimatickou iniciatívou, 

krajinami Vyšehradskej štvorky a nadviazali sme spoluprácu s inými zahraničnými 

partnermi. Medzi členskými združeniami sme v roku 2020 privítali Slovenský zväz pre 

chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá. Zastupujeme tak už 9 členských združení.

Za podporu, usmernenie, cenné odborné rady aj praktické skúsenosti a vynikajúcu spoluprácu 

ďakujeme zástupcom našich členských organizácií a členom Správnej rady BPB.

https://www.bpb.sk

