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V roku 2021 vláda schválila Dlhodobú stratégiu 
obnovy fondu budov a slovenský Plán obnovy 
a odolnosti s významnou alokáciou pre sektor 
budov. Zároveň Európska komisia pretavila 
európske klimatické ciele do viacerých 
prelomových legislatívnych návrhov a v roku 
2022 budú o ich finálnej podobe vyjednávať 
členské štáty vrátane Slovenska. Naozaj 
revolučných zmien v sektore budov by sme 
sa tak mohli dočkať už v blízkej dobe, kedy 
budeme implementovať záväzky z Plánu 
obnovy a balíku Fit for 55.
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ČO SA NÁM
PODARILO

NAŠE TOP 
ÚSPECHY
ZA ROK 2021 

Komplexné spracovanie témy 
kvality vnútorného prostredia 
V roku 2021 sme spracovali a publikovali 

niekoľko analytických dokumentov 

k téme kvality vnútorného prostredia. 

Ku výnimočnej kvalite výstupov 

prispela spolupráca akademického 

sektora a biznisu, preto je to jeden 

z najkomplexnejšie spracovaných 

dokumentov témy kvality vnútorného 

prostredia, ktoré na Slovensku nateraz 

existuje. 

Investície z Plánu obnovy 
a odolnosti 
Hlavným prvkom zelenej transformácie 

v slovenskom Pláne obnovy je výstavba 

budov s celkovou alokáciou naprieč 

BUDOVY
PRE 
BUDÚCNOSŤ
BOLI PRI TOM

Naša platforma reprezentuje 

prostredníctvom 9 členských združení viac 

ako 900 subjektov podnikajúcich v oblasti 

stavebníctva a energetickej efektívnosti. 

Sme tak najvýznamnejšie záujmove 

združenie pre sektor budov svojho druhu 

a relevantný partner štátu pri tvorbe 

verejných politík. Riadime sa princípmi 

transparentnosti a protikorupčného 

správania, technologickej a produktovej 

neutrality a presadzovania najnovších 

overených poznatkov.

viacerými komponentmi na úrovni 

približne 2,6 miliardy eur. Z nich bude 

smerovať 1 miliarda eur do výstavby 

a obnovy nemocníc, v rámci ktorých 

budú nové nemocničné budovy spĺňať 

certifikáciu udržateľnosti BREEAM. 

Na obnovu historických verejných 

budov, školských budov, ostatných 

zdravotníckych budov či budov 

súdov je alokovaná ďalšia miliarda 

eur. Jedna z pilotných investícií je 

určená na komplexnú obnovu 30 000 

rodinných domov s alokáciou cez 500 

miliónov eur. BPB sa od samotného 

začiatku procesu významne zapájala 

do prípravy Plánu obnovy. Aktívne sme 

komunikovali a spolupracovali s kľúčovými 

predstaviteľmi a náš analytik priamo 

spolupracoval so sekciou Plánu obnovy 

a ako expert Európskej komisie vypracoval 

viacero metodických a analytických 

podkladov. 

Boli sme súčasťou delegácie 
prezidentky SR Zuzany 
Čaputovej v Dánskom 
kráľovstve 
Témou prezidentskej delegácie bola 

zelená transformácia a ukážka dobrých 

prístupov v udržateľnej výstavbe. 

Stretli sme sa a nadviazali spoluprácu so 

zástupcami udržateľnej výstavby. Podobne 

ako ekonomická kríza v roku 1973 bola 

štartérom ekonomickej transformácie 

v Dánsku, aj Slovensko by mohlo 

ekonomickú krízu po pandémii využiť 

na naštartovanie hospodárstva smerom 

k zelenej obnove. Dánsko dokazuje, že 

ambicióznosť sa vypláca. Ak aj verejné 

politiky na Slovensku umožnia inovatívne 

riešenia s ohľadom na kvalitu, budeme 

z týchto riešení ako krajina benefitovať.
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NA ČOM BUDEME
PRACOVAŤ ĎALEJ

NAŠE PRIORITY
NA ROK 2022

Implementácia Plánu obnovy a nastavenie výziev z eurofondov 
s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť 
Našim cieľom je pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a EŠIF nastavenie kritérií 

s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť. Chceme docieliť, aby investície boli podmienené 

alebo motivačne nastavené na podporu riešení, ktoré dlhodobo presadzujeme, vrátane 

dôrazu na kvalitu vnútorného prostredia. Našim cieľom je tiež realizovateľnosť týchto 

kritérií v praxi cez správne nastavenie podmienok pre verejné obstarávanie. 

Kvalitná a ambiciózna legislatíva
Európska komisia predstavila viacero prelomových legislatívnych návrhov a v roku 2022 

očakávame vyjednávania členských štátov o ich finálnej podobe. Kľúčové pre sektor 

budov budú revízie Smernice o energetickej efektívnosti (EED) a Smernice o energetickej 

hospodárnosti budov (EPBD) a ďalšie iniciatívy z balíka Fit for 55 a vlny obnovy.

Podpora ambicióznych projektov obnov verejných budov 
V spolupráci aj so štátnou správou a samosprávou chceme presadzovať efektívne modely 

financovania aj s využitím kombinácie grantu s garantovanými energetickými službami 

a zviditeľniť a podporiť obnovy budov zo základnej úrovne na úroveň ambicióznych 

a komplexných obnov a kvality hodnej 21. storočia. 

BPB 2021
V SKRATKE 

Publikovali sme 6 pozičných dokumentov a analýz
V našich odborných materiáloch v roku 2021 dominovali témy obnovy sektoru 

rodinných domov a kvalita vnútorného prostredia. Spoločne s projektovým 

partnermi sme vyhodnotili merania z desiatok škôl, ktorými sme poukázali 

na problém kvality vnútorného prostredia. Metodická príručka zasa ponúkla 

akýsi návod pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských 

budov.

Pripomienkovali sme 6 legislatívnych dokumentov 
Okrem iných materiálov sme pripomienkovali novelu Vyhlášky 364/2012, 

ktorou sa Ministerstvo dopravy a výstavby snažilo zmierniť požiadavky 

na energetickú hospodárnosť budov približne o 40 %. Tento krok ministerstva 

sme vnímali ako hrozbu a je dobré, že minister Doležal nateraz túto novelu 

nepodpísal. 

Realizovali sme 2 prieskumy u verejnosti 
Z výskumu k téme obnovy rodinných domov vyplynulo, že najväčšou bariérou 

(39 percent) pre obnovu rodinného domu je obava, že by majitelia nezohnali 

potrebnú časť peňazí na dofinancovanie rekonštrukcie z vlastných zdrojov. 

Vítame preto iniciatívu SAŽP spolupracovať s bankami, ktoré budú môcť 

poskytnúť zvýhodnené úvery na dofinancovanie zvyšnej časti investície 

a vyjednanie garancie týchto úverov cez Európsku banku pre obnovu 

a rozvoj. Druhý prieskum ukázal, že až 72 percent respondentov súhlasí 

s tým, aby jednou z priorít štátu v energetickej politike bolo väčšie využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie. Za najviac preferovaný druh obnoviteľného 

zdroja na rodinnom dome sa ukázali solárne kolektory (35 percent) a tepelné 

čerpadlá (18 percent). 

Zorganizovali sme 9 verejných podujatí pre viac ako 1000 
účastníkov 
Pre podporu našich tém organizujeme podujatia pre odbornú verejnosť 

a s účasťou kľúčových predstaviteľov štátnej správy. Na našich podujatiach 

vystúpili okrem iných štátna tajomníčka MDaV Katarína Bruncková, štátny 

tajomník MŽP Michal Kiča, generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco či generálny 

riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Okrem vlastných podujatí reprezentujeme naše 

témy a štúdie aj na externých podujatiach ako SME Reality Summit či GLOBSEC 

Tatra summit 2021.

Naše témy sa nám podarilo komunikovať cez stovky 
mediálnych výstupov 
Naše témy sme komunikovali v televízii, rozhlase a mienkotvorných médiách. 

Vydali sme takmer 20 tlačových správ a niekoľko komentárov, cez ktoré sa 

nám podarilo komunikovať naše témy cez stovky mediálnych výstupov. 
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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

� 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 2021 opäť podporili naši dlhoroční a aj noví partneri. Spolupracovali 

sme so Slovenskou klimatickou iniciatívou, krajinami Vyšehradskej štvorky 

a zahraničnými partnermi európskej kampane Renovate Europe. Zastupujeme 9 

členských združení a spolupracujeme so 6 firemnými partnermi. 

Ako člen Slovenskej klimatickej iniciatívy, nadväzujeme ďalšie spolupráce z radov 

odborníkov, politických predstaviteľov a predstaviteľov vládnych inštitúcií. Snažíme sa 

vytvárať príležitosti na využitie potenciálu sektoru budov pre uplatnenie energetickej 

efektívnosti ako jedného z riešení klimatickej zmeny a prostriedok, ako naplniť klimatické 

ciele. 

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

ďakujeme zástupcom našich členských organizácií a členom Správnej rady BPB.

SPRÁVNA
RADA

KONTAKTY
NA TÍM BPB



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

PARTNERI

PROJEKTOVÍ
PARTNERI

SPOLUPRÁCA

https://www.bpb.sk

