TLAČOVÁ SPRÁVA

OBNOVA RODINNÝCH DOMOV – AKO VYUŽIŤ POTENCIÁL V PLÁNE OBNOVY
Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) organizuje 4. 3. 2021 webinár, na ktorom chce diskutovať
o tom, ako Slovensko využije prostriedky z plánu obnovy na obnovu rodinných domov. Na podujatí
vystúpi štátna tajomníčka Ministerstva doprav a výstavby SR Katarína Bruncková a štátny tajomník
Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča, ktorí predstavia plány a vízie rezortov. Analytik
BPB Richard Paksi predstaví závery štúdie o obnove rodinných domov a Jakub Hrbek zo Státního
fondu životního prostředí ČR predstaví doterajšie skúsenosti s českým dotačným nástrojom na
obnovu RD a plány v obnove rodinných domov v Českej republike.
Podľa návrhu slovenskej vlády by mali prostriedky z Fondu obnovy smerovať aj do obnovy rodinných
domov na Slovensku. Podľa MŽP SR má program zelenej obnovy rodinných domov zahŕňať celý
komplex opatrení, od výmeny okien, cez zateplenie, zachytávanie dažďovej vody, kompostovanie až
čisté zdroje energie. Platforma BPB vypracovala štúdiu, ktorá modeluje potenciál podpory obnovy
rodinných domov na Slovensku z hľadiska počtu obnovených domov, celkovej úspory energie, prínosu
na HDP, tvorby nových pracovných miest či prínosov do štátneho rozpočtu.
„Potenciál v obnove rodinných domov z hľadiska počtu neobnovených existujúcich rodinných domov,
ako aj z hľadiska záujmu zo strany vlastníkov, možno považovať za veľký. Podľa minuloročného
prieskumu vieme, že štyria z desiatich vlastníkov RD staršieho ako 10 rokov plánujú na svojom dome
vykonať nejaký typ obnovy v najbližších dvoch rokoch. V súčasnosti môžeme hovoriť minimálne o
390 000 rodinných domov, ktoré majú potenciál prejsť hĺbkovou obnovou,“ uviedol Richard Paksi,
analytik platformy a autor štúdie. Pri modelovom nastavení verejnej podpory vo výške 100 mil. eur je
možné rádovo podporiť približne 9 000 rodinných domov. Technický potenciál celkovej ročnej úspory
energie z danej podpory sa pohybuje na úrovni približne 400 GWh. Výpočet makroekonomických
dopadov ukázal tiež vysokú pridanú hodnotu z hľadiska tvorby HDP, nových pracovných miest
a prínosov do štátneho rozpočtu.
„Investície do obnovy rodinných domov majú na Slovenskú obrovský potenciál a v prípade využitia
Fondu obnovy ide o win-win riešenie. Takéto investície by efektívne stimulovali lokálnu ekonomiku,
prispeli k zníženiu emisií, znížili ľuďom účty za energie a skvalitnili ich bývanie. Kľúčom k úspechu je
dobre nastavený dotačný program a efektívna implementačná kapacita na strane štátu. Veľkou
inšpiráciou a zdrojom skúseností pre nás môže byť úspešný český program Nová zelená úsporám.
Webinár organizujeme, aby sa verejnosť dozvedela, ktoré z ministerstiev bude dotačný nástroj riadiť,
ako ho nastavia, kedy budú môcť ľudia o príspevok na obnovu ich RD žiadať a ako sa prípadne vieme
pri nastavení programu inšpirovať dobre fungujúcim programom v ČR,“ doplnila Katarína Nikodemová,
riaditeľka platformy.
Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov. Takmer 70 % z nich bolo
postavených pred 40-timi rokmi a aspoň čiastočnou obnovou prešla zatiaľ len polovica. Podľa viacerých
medzinárodných odporúčaní a skúseností patria takéto investície medzi tie, ktoré dokážu v čase
hospodárskeho prepadu najefektívnejšie stimulovať domácu ekonomiku. Rovnaký názor má taktiež
Európska komisia, ktorá odporúča členským štátom aby z Fondu obnovy vyčlenili investície na
renovačné programy. Obnova rodinných domov zároveň patrí na Slovensku medzi opatrenia
s významom potenciálom pre dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030.

PROGRAM
10.00 – 10.20 – predstavenie novej štúdie BPB k potenciálu obnovy RD (Richard Paksi, analytik BPB)
10.20 – 10.30 – plány a vízia MDaV (Katarína Bruncková, štátna tajomníčka)
10.30 – 10.40 – plány a vízia MŽP (Michal Kiča, štátny tajomník)
10.40 – 10.50 – skúsenosti z Českej republiky (Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí)
10.50 – 11.30 – odborná diskusia

Podujatie organizujeme s cieľom ponúknuť odpovede na tieto otázky:
−
−
−
−
−
−
−

Aký je potenciál obnovy RD a vyplatí sa nám táto investícia? Kto z nej bude benefitovať?
Ako by mohol správne nastavený a v dostatočnej alokácii dotačný program prispieť k cieľom,
ktoré má Slovensko? Ako to pomôže ľuďom?
Aké plány má Ministerstvo dopravy a výstavby SR so sektorom RD?
Aké kroky plánuje Ministerstvo životného prostredia SR?
Dočkáme sa reformy tohto dotačného nástroja? Kto ho bude spravovať a ako budú tieto dve
relevantné ministerstvá na tejto téme spolupracovať?
Aké skúsenosti má Česká republika a ako sa vieme ich programom NZÚ inšpirovať?
Čo potom, keď sa minú peniaze z Plánu obnovy a odolnosti?

Link na registráciu https://bit.ly/3bFYM8a

Kontakty:
Katarína Nikodemová │ 0908 280 981 │ nikodemova@bpb.sk
Richard Paksi │ 0908 877 077 │ paksi@bpb.sk

O Budovách pre budúcnosť: Poslaním Budov pre budúcnosť je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných
politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé
vnútorné prostredie a udržateľnosť. Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich
členských združení viac ako 150 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti,
ktorých ročné tržby dosahujú takmer 1,7 mld. € a zamestnávajú vyše 9 tisíc ľudí.

