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Č O S A N Á M P O DA R I LO

V predvolebnom roku 2019 sa téma 
bývania, budov a energetickej efektívnosti 
v budovách dostala do väčšiny 
programov politických strán so 
sľubnými preferenciami, ktoré kandidujú 
v parlamentných voľbách 2020. So 
všetkými, okrem vládnych strán, sme sa 
aj osobne stretli. Problém nedostatku 
bývania a zastaranosť nášho bytového 
fondu spomenula vo svojom novoročnom 
príhovore aj prezidentka Zuzana Čaputová. 

Iniciovali sme a zúčastnili sme sa približne 
100 stretnutí so zástupcami Európskej 
komisie, Zastúpením európskej komisie 
na Slovensku, ministrami, štátnymi 
tajomníkmi, primátormi, zástupcami 
politických strán, zástupcami z miestnych 
samospráv, záujmových združení, firiem, 
odborníkmi a ďalšími.

Zorganizovali sme 5 odborných 
verejných podujatí pre približne 200 
účastníkov. Našimi hosťami boli štátny 
tajomník, poslanci Európskeho parlamentu, 
zástupcovia politických strán. Zúčastnili 
sme sa približne 20 verejných podujatí 
a konferencií, kde sme prezentovali naše 
stanoviská a názory.

Pripomienkovali sme – Zákon 
o Energetickej hospodárnosti budov, Zákon 
o výstavbe, Zákon o územnom plánovaní, 
Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, 
Zákon o energetickej chudobe, zmenu 
Operačného programu Kvalita životného 
prostredia a Integrovaný národný 
energetický a klimatický plán a relevantné 
vyhlášky.

Pôsobili sme v 5 pracovných skupinách 
k zákonom na relevantných 
ministerstvách: na MDaV SR – 
k stavebnému zákonu, ku koncepcii 
štátnej bytovej politiky, k dlhodobej 
stratégii obnovy budov; na MŽP SR – 
energetickej efektívnosti v budovách pri 
tvorbe nízkouhlíkovej stratégie, k stratégii 
ochrany ovzdušia.

Spracovali sme 2 nové štúdie 
k aktuálnym strategickým témam, 
prieskum verejnej mienky k obnove 
rodinných domov, právnu analýzu ku 
kontrole energetických certifikátov. Viedli 
sme 4 medzinárodné projekty a úspešne 
sme sa zapojili do 4 nových výziev. 

Sme členmi Slovenskej klimatickej 
iniciatívy a 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. 



Moderné budovy ako priorita novej vlády 
Našim cieľom je, aby sa podpora energetickej hospodárnosti budov, kvalitného 
vnútorného prostredia a udržateľnosti stala súčasťou priorít novej vlády SR na roky 
2020 – 2024. Budeme sa usilovať o lepšiu viditeľnosť témy na politickej úrovni 
a o koordináciu riešení naprieč rezortmi. 

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. 

Verejné politiky a budovanie kapacít
Chceme aj naďalej spájať odborníkov prostredníctvom podujatí, školení 
a projektovej spolupráce. Budeme sa o to usilovať naprieč témami, ktoré nás 
spájajú, ako je obnova a energetická hospodárnosť budov, vymáhateľnosť opatrení, 
úloha energetickej efektívnosti pri opatreniach uhlíkovej neutrality, zdravé 
vnútorné prostredie a dostupnosť bývania vrátane podpory nájomného bývania. 

Dostupnosť bývania a nájomné bývanie 
Našim cieľom je zabezpečiť vznik podpory pre dostupné nájomné bývanie nad 
rámec súčasného sociálneho nájomného bývania v období 2020 – 2024 s cieľom 
aspoň zdvojnásobiť výstavbu nájomných bytov.
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HLAVNÉ PRIORITY 
NA ROK 2020

Č O B U D E M E P R E S A DZOVAŤ



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 zvyšovať naše odborné kapacity a zlepšovať naše 
aktivity. Cieľom podpory je posilnenie BPB ako kľúčového reprezentanta témy kvalitnej 
obnovy a výstavby budov vo vzťahu k legislatívnym zmenám a verejnej správe.

Naše aktivity v roku 2019 podporili naši dlhoroční a aj noví partneri a úspešne sme sa 
uchádzali o grantové zdroje. Spolupracovali sme so Slovenskou agentúrou životného 
prostredia a Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Sme súčasťou Slovenskej klimatickej 
iniciatívy. Našou víziou je dosiahnuť, 
aby politickí lídri na Slovensku začali 
systematicky pracovať na udržateľnej 
energetike. 
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