
ZVYŠOVANIE MIERY OBNOVY BUDOV  
V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY  
VO VZŤAHU K RENOVAČNEJ VLNE  
A REPowerEU 



ODPORÚČANIA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY  
A INŠTITÚCIE EU

V roku 2020 sa EU v iniciatíve ́ Renovačná vlna´ zaviazala do roku 2030 
zdvojnásobiť mieru obnovy stavebného fondu v EÚ, a tak zvýšiť jeho 
energetickú a materiálovú hospodárnosť.  EU taktiež prijala balík opat-
rení ́ Fit for 55´ s ambíciou znížiť do roku 2030 emisie skleníkových ply-
nov aspoň o 55 %. Obsahuje niekoľko legislatívnych návrhov a  iniciatív, 
ktoré podnietili revíziu smernice o energetickej efektívnosti a smer-
nice o energetickej hospodárnosti budov. V neposlednom rade, sa EÚ 
v nedávno prijatom pláne REPowerEU rozhodla zvýšiť energetickú 
účinnosti z 9 % na 13 % do roku 2030, a prispieť tak k zníženiu závis-
losti od ruského plynu.

Stavebný sektor je v EÚ zodpovedný za približne 40 % spotreby energie 
a 36 % všetkých emisií CO2. Zároveň má veľký potenciál prispieť k do- 
siah  nutiu cieľov vo viacerých oblastiach, v oblasti energetickej bezpečnos-
ti, energetickej chudoby, zmeny klímy, hospodárskeho rozvoja a tvor-
by pracovných miest. Podľa posledných štúdií by napríklad zateplenie 
bytových a rodinných domov na Slovensku viedlo k zníženiu spotreby 
zemného plynu o 53 % a tým k úspore 49 % z konečnej spotreby energie 
potrebnej na vykurovanie.  

V krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) až dve tretiny rodinných domov 
(RD) neprešli zatiaľ žiadnou hĺbkovou obnovou. V Českej republike je 
ročne renovovaných len 1,4% RD a údaje pre Maďarsko ukazujú menej 
ako 1% pre hĺbkové renovácie. 70 % RD v Poľsku využíva uhlie ako hlavný 
zdroj energie. Na Slovensku je 63 % RD vykurovaných plynom. 

Tento dokument sumarizuje odporúčania pre krajiny V4 ako efektívne 
implementovať príslušné politiky a nariadenia EÚ tak aby viedli k zvýše-
nie miery a kvality obnovy, a to aj v časoch hrozby astronomického náras-
tu cien energií a stavebných materiálov. Súhrn odporúčaní je výsledkom 
konzultácií a vstupov politikov a odborníkov z krajín V4 zaoberajúcimi sa 
danou problematikou.  
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ODPORÚČANIA PRE STRATEGICKÉ  
A POLITICKÉ PLÁNOVANIE 

Ak chcú krajiny V4 pokračovať v procese znižovania závislosti od ruských  
fosílnych palív, mali by rýchlo jednať alebo aspoň pripraviť akčné plány  
pozostávajúce z nasledujúcich kľúčových krokov: 

Využiť prostriedky z európskeho programu RE-
PowerEU na okamžité spustenie akéhokoľvek 
už pripraveného alebo naplánovaného prog-
ramu na zvyšovanie energetickej efektívnosti v 
budovách,

Spustiť program na podporu zavádzania rých-
lych opatrení, ktoré je možné realizovať čo najs-
kôr, najlepšie ešte v prebiehajúcej vykurovacej 
sezóne. Sú to napríklad výmena okien, inštalácia 
termostatických ventilov, a kampane pre odber-
ateľov energie poskytujúce návod ako energiou 
šetriť, a  

Vypracovať alebo upraviť nástroje národnej 
politiky tak aby obsahovali jasné priority 
a kvantitatívne ciele pre energetickú efek-
tívnosť a obnoviteľné zdroje energie, pri-
najmenšom do roku 2030. To by malo viesť 
k systematickým zmenám ako je zrušenie 
podpory fosílnych palív, súlad s taxonómiou 
trvalo udržateľného financovania EÚ, atď., 
a umožniť stavebnému sektoru a príbuzným 
odvetviam plánovať a realizovať investície 
v dlhšom časovom horizonte. (príklad: Poľská 
Dlhodobá stratégia obnovy do roku 2050 
a Program Čisté ovzdušie)

Európska komisia (EK) by mala prehodnotiť svoj plán ďalej obhajovať 
prechodnú úlohu zemného plynu vo vykurovaní budov a klásť väčší 
dôraz na okamžité opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti.  
To by bolo v súlade s požiadavkami a cieľmi nedávno prijatého plánu  
REPowerEU, ktorý na energetickú efektívnosť kladie hlavný dôraz.   

Je dôležité aby vlády V4 podporovali pri tvorbe politík a rozpočtov 
opatrenia na úsporu energie, a nie hľadali neudržateľné spôsoby na 
zachovanie nižších cien elektriny a plynu. Prípadné narušenie výroby 
energie by mohlo viesť v krajinách až k oslabeniu sociálnej a politickej 
stability. 

Namiesto hľadania alternatívnych zdrojov zemného plynu a vynaklada-
nia prostriedkov na súvisiacu infraštruktúru by mali EK a členské štáty 
klásť väčší dôraz a smerovať investície do komplexných renovácií 
budov vrátane zatepľovania, výmeny okien, zavádzania nových tech-
nológií a obnoviteľných zdrojov energie. Toto je spôsob, ako nielen plniť 
ciele klimatickej politiky, ale aj podporiť  prosperitu krajín prostredníc-
tvom vyšších hospodárskych príjmov a nových pracovných miest.
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https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-przyjela-strategie-w-zakresie-renowacji-budynkow
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-przyjela-strategie-w-zakresie-renowacji-budynkow
https://czystepowietrze.gov.pl/


ODPORÚČANIA  
V OBLASTI INVESTÍCIÍ 

EK a členské štáty by mali urýchliť proces rokovaní a odsúhlasiť stabil-
ný tok investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie využitím rôznych zdrojov, vrátane príjmov z ETS (systém ob-
chodovania s emisiami) a fondov verejného aj súkromného sektora na 
národnej úrovni.

V stavebnom sektore by krajiny mali proaktívne navyšovať investície 
do energetickej efektívnosti, a to v celom dodávateľskom reťazci, 
od výroby ku koncovým užívateľom, a tak vyslať jasný signál stavebným 
spoločnostiam, aby boli pripravené na prípadne zvýšený dopyt po ma-
teriáloch a službách. 

Štátne dotačné schémy na podporu komplexných renovácií mu-
sia mať tieto charakteristiky aby boli účinné: motivačné a systematicky 
aktu alizované úrovne dotácií, výšky dotácií v závislosti od dosiahnutého 
ener getického štandardu po renovácii a od typu a hĺbky renovácie, vyža-
dovaný a plne preplatený energetický audit (pre verejné budovy) a extra 
podpora (finančná a technická) pre domácnosti s najnižšími príjmami. 
(Príklad: dotačná schéma Óbnov dom´ na renováciu rodinných domov 
(RD) na Slovensku)
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Pre využitie potenciálu súkromného sektora a bánk na spolufinancovanie re
novácií súkromných, ale aj verejných budov je nevyhnutné prijať taxonómiu, ktorá 
jasne definuje, ktorá činnosť spadá do kategórie „zelená“, vyriešiť problémy súvisiace 
s asymet rickými  informáciami medzi veriteľmi a príjemcami, a zlepšiť mechanizmy na 
podporu transparentnosti. Je nutné odstrániť prekážky, akými sú byrokratický proces a 
dodatočné prostriedky potrebné na dokumentáciu na strane príjemcu, a zároveň posil-
niť motivačné faktory, akými sú nižšie úrokové sadzby a nižšie platby za dodávku ener-
gií pre príjemcu úveru, a zvýšená hodnota budovy pre veriteľa.

https://obnovdom.sk/


TECHNICKÉ ODPORÚČANIA  
A BUDOVANIE KAPACÍT 

EK by mala dať členským štátom príležitosti podporiť občanov pri imple-
mentácii ľahko aplikovateľných energetických opatrení prostredníctvom 
dodatočnej kapitoly REPowerEU. Navrhuje sa, aby EK zvážila zavede-
nie dočasných výnimiek pre renovácie, ktoré prinášajú menej ako 
30 % úspor a zároveň podporujú hĺbkovú renováciu v neskoršej fáze. Je 
to s ohľadom na skutočnosť, že renovácie budov sa realizujú postupne 
a môžu trvať niekoľko rokov.
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Členské štáty musia zaviesť a zafinancovať sprievodné programy na budovanie kapacít 
a kampane na zvyšovanie povedomia a motivácie zamerané na kľúčové zaintereso-
vané strany: ministerstvá energetiky a stavebníctva, majitelia obytných budov, deve-
loperi projektov, energetici, architekti, stavebné firmy, ale aj občania, ktorí si niektoré 
rekonštrukčné práce realizujú sami. 

Uplatňovanie rôznych schém a opatrení musí ísť ruka v ruke s digi-
talizáciou v sektore, pokiaľ ide o zber a integráciu údajov (napr. v cen-
trálnych databázach) a aplikáciu nástrojov IT, ako aj so vzdelávaním  
e nergetických poradcov, a zriaďovaním energetických centier v zmysle 
ónestopshoṕ  pre dotačné schémy, atď. (Príklad: prvé maďarské jed-

notné kontaktné miesto RenoHUb)

Je potrebné podporovať zmeny v návykoch obyvateľov a užívateľov 
budov. Nedávny experiment projektu CityLab v Poľsku ukázal, že v 
domácnostiach je možné zmenou správania zameraného na šetrenie 
znížiť spotrebu elektriny o 15 – 20 %.

https://renohub-h2020.eu/
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Tento dokument je výsledkom diskusií z webinárov zorganizovaných 
v rámci projektu  
Zvyšovanie miery obnovy budov v krajinách Vyšehradskej štvorky prostred-
níctvom EU stratégie Vlna obnovy. Projekt je financovaný vládami Českej 
republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska, cez Medzinárodný Vyšeh-
radský fond. Hlavným cieľom fondu je podporovať udržateľnú regionál-
nu spoluprácu v strednej Európe. 


