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Prieskum realizoval:

Metodológia: 

Termín zberu:

Veľkosť vzorky: 

FOCUS Marketing & Social Research

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov starších ako 
10 rokov. Respondentom bola osoba, ktorá rozhoduje alebo spolurozhoduje o prípadných 
finančných výdavkoch na opravu alebo renováciu domu.

13. 1. – 25. 1. 2023

N = 1013 respondetov 

Tento prieskum vznikol vďaka podpore European Climate Foundation, Prvej stavebnej 
sporitelni a Knauf Insulation.

Publikované vo februári 2023 platformou Budovy pre budúcnosť. 

Budovy pre budúcnosť sú najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich 9 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov 
aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov. Od vzniku združenia v roku 2013 je naším hlavným poslaním aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú 
výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.
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4.1. Skúsenosť s renováciou vonkajšej 
časti domu alebo vykurovacieho 
systému domu

• V posledných piatich rokoch (2018-2022) 

bola renovovaná vonkajšia časť domu 

alebo vykurovací systém v prípade 

približne tretiny oslovených vlastníkov 

rodinných domov (34%). 

• Naopak, v posledných piatich rokoch dom 

nerenovovali dve tretiny opýtaných (66%). 

 Skúsenosti  s renováciou domu 
Renovovali ste vonkajšiu časť domu (napr. strechu, fasádu, okná, zateplenie, 

fotovoltika, solárne panely) alebo vykurovací systém (napr. kotol, tepelné 

čerpadlo) v posledných 5 rokoch (teda v období rokov 2018 — 2022)?

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch

65%
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• V prostredí respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu 

časť domu alebo vykurovacieho systému (34% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 346 respondentov), boli 

najčastejšie uskutočnené výmena okien (uviedlo 

49% týchto respondentov), zateplenie fasády (41%) 

a výmena vykurovacieho systému (27%).

• Približne desatina opýtaných so skúsenosťou renovácie 

si inštalovala fotovoltické panely, solárne kolektory 

(12%), obnovovala fasádu bez zateplenia (11%), 

zatepľovala šikmú strechu obytného podkrovia 

(10%) alebo zatepľovala šikmú strechu neobytného 

podkrovia (10%).

• V menšej miere sú uvádzané zateplenie stropu nad 

nevykurovaným priestorom (7%), výmena/ osadenie 

vzduchotechniky alebo klimatizácie (6%), zateplenie 

plochej strechy (6%) a zateplenie podlahy pod terénom 

(4%).

 Renovované časti 
Povedali ste, že ste Váš dom renovovali v posledných 5 rokoch. Aké opatrenia ste v rámci 

renovácie realizovali? Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede respondentov, ktorí renovovali 

vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu v posledných 5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

*výmena vstupných dverí; výmera radiátorov; výmena 
strechy; zateplenie prístavby; výmena škridle

49%

41%

27%

12%

11%

10%

10%

7%

6%

6%

4%

4%

výmena okien

zateplenie fasády

výmena vykurovacieho systému
(napr. kotol, tepelné čerpadlo)

osadenie fotovoltických panelov alebo
solárnych kolektorov

obnova fasády bez zateplenia
(napr. omietnutie, namaľovanie)

zateplenie šikmej strechy obytného podkrovia

zateplenie šikmej strechy neobytného podkrovia

výmena/osadenie vzduchotechniky alebo klimatizácie

zateplenie plochej strechy

zateplenie podlahy nad terénom

niečo iné*

zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom
(napr. garáž, pivnica)

4.2. Renovované časti domu

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%
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4.3. Rok realizácie renovácie domu

• Viac ako polovica uskutočnených renovácií 

vonkajšej časti domu alebo vykurovacie systému 

domu v posledných piatich rokoch bola realizovaná 

už dávnejšie — konkrétne v roku 2018 (31%) a v roku 

2019 (28%).

• V období COVID pandémie, teda v rokoch 2020 

až 2021 sa realizovala viac ako štvrtina renovácií. 

Konkrétne v roku 2020 až 18% renovácií a v roku 2021 

najmenej, len 10% renovácií.

• V minulom roku — v roku 2022 sa realizovalo 12% 

renovácií. 

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

 Rok renovácie 
Kedy, v ktorom roku, ste (poslednú) renováciu realizovali? (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch, N=346.)

31%

28%

18%

10%

12%

v roku 2018

v roku 2019

v roku 2020 

v roku 2021

v roku 2022
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4.4. Celkové finančné náklady 
renovácie domu

• Takmer dve tretiny respondentov, ktorí renovovali 

dom v posledných piatich rokoch, uvádza finančné 

náklady v rozsahu do 10 tisíc eur (63%). 

• Konkrétne viac ako štvrtina respondentov realizovala 

renováciu domu v rozsahu do 4 tisíc eur (29%). Tretina 

respondentov uviedla náklady 4 až 10 tisíc eur (34%). 

• Ďalších 15% respondentov vynaložila na opravu 

domu 10 až 15 tisíc eur a ďalších 11% opýtaných 15 až 

20 tisíc eur. 

• Ešte vyššie náklady — viac ako 20 tisíc eur spätých 

s renováciou domu malo 11% respondentov. 

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

 Celkové náklady 
Aké boli celkové náklady na túto (poslednú) renováciu? (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch, N=346.)

do 4 tisíc eur: 29%

4 až 10 tisíc eur: 34%

10 až 20 tisíc eur: 26%

viac ako 20 tisíc eur: 11%

8%

21%

34%

15%

11%

7%

3%

1%

do 2 000 €

2 000 — 4 000 €

4 001 — 10 000 €

10 001 — 15 000 €

15 001 — 20 000 €

20 001 — 30 000 €

30 001 — 50 000 €

viac ako 50 000 €
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Celkové finančné náklady renovácie domu
podľa roku realizácie renovácie domu

• Tí, ktorí renovovali dom v roku 2018 alebo v roku 2019, investovali do renovácie 

vyššie sumy než tí, ktorí svoj dom renovovali v ďalších rokoch 2020 až 2022. 

• V roku 2018 takmer polovica renovujúcich vynaložila na opravu domu sumu vyššiu 

ako 10 tisíc eur. Naopak, v období Covid pandémie (2020 — 2021) viac ako dve tretiny 

renovujúcich investovali sumu do 10 tisíc eur. Ešte výraznejší prepad vo výške nákladov 

bol v minulom roku, keď len pätina opýtaných investovala so renovácie domu sumu 

vyššiu ako 10 tisíc eur.

 Realizovali 

renováciu v 2018; 

N=108 

 Realizovali 

renováciu v 2020; 

N=62 

 Realizovali 

renováciu v 2019; 

N=98 

 Realizovali 

renováciu v 2021; 

N=35 

 Realizovali 

renováciu v 2022; 

N=43 

22%

29%

34%

15%

do 4 000 €

4 001 — 10 000 €

10 001 — 20 000 €

viac ako 20 000 €

31%

31%

29%

10%

36%

36%

18%

11%

34%

34%

26%

6%

28%

51%

16%

5%
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4.5. Spôsob financovania 
renovácie domu

• Renovácia domu bola v absolútnej väčšine 

realizovaná z vlastných úspor. Uvádza to až 78% 

respondentov. 

• Približne desatina respondentov uvádza financovanie 

renovácie zo spotrebného úveru banky (12%); ako 

aj výpožičkou od rodiny, priateľov (11%); úverom zo 

stavebného sporenia (19%) či hypotekárnym úverom 

(9%).

• Len veľmi málo ľudí financovalo renováciu svojho 

domu štátnou dotáciou. Uviedli to len 2% opýtaných, 

ktorí v posledných 5 rokoch renovovali vonkajšiu časť 

domu alebo vykurovací systém svojho domu. 

• Iným spôsobom renováciu financovalo 1% 

respondentov. 

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

 Spôsob financovania 
Ako ste renováciu financovali? Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch, N=346.)

78%

12%

11%

10%

9%

2%

1%

z vlastných úspor

spotrebný úver z banky

výpožičkou od rodiny / priateľov

úverom zo stavebného sporenia

hypotekárnym úverom

štátnou dotáciou

inak*

*pomoc od detí; väčšinu prác som realizoval sám; syn podniká v stavebníctve
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Spôsob financovania renovácie domu — 
hlavný zdroj financovania

• V prostredí respondentov, ktorí renovovali v posledných 

5 rokoch a túto renováciu financovali z viacerých 

zdrojov (8% opýtaných z celej vzorky, čo je 76 

respondentov), sú najčastejšie uvádzaným hlavným 

zdrojom financovania vlastné prostriedky. Uvádza to 

až polovica týchto respondentov (53%). 

• Pomerne často bol ako hlavný zdroj financií uvádzaný 

tiež spotrebný úver z banky (20%). 

• Menej často boli hlavným zdrojom financovania 

renovácie úver zo stavebného sporenia (11%); výpožička 

od rodiny, priateľov (8%) či hypotekárny úver (8%).

 Hlavný zdroj f inancovania 
Z ktorého zdroja ste mali najviac peňazí? Len jedna odpoveď. (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch a financovali renováciu z viac ako jedného zdroja, N=76.)

53%

20%

11%

8%

8%

1%

z vlastných úspor

spotrebný úver z banky

úverom zo stavebného sporenia

výpožičkou od rodiny / priateľov

hypotekárnym úverom

inak*

*financie od detí

€

€
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4.6. Komplexná renovácia domu verzus 
renovácia niektorých častí domu

• Väčšina respondentov, ktorí renovovali 

vonkajšiu časť domu alebo vykurovacieho 

systému (34% opýtaných z celej vzorky, 

čo je 346 respondentov), uvádza, že 

realizovali renováciu len niektorých častí 

domu. Uviedli to približne dve tretiny 

týchto respondentov (65%). 

• Naopak, kompletnú renováciu celého 

domu robila viac ako tretina opýtaných 

(35%) so skúsenosťou renovácie domu 

v posledných piatich rokoch. 

 Komplexná renováciou verzus parciálna 
Realizovali ste komplexnú renováciu celého domu alebo len niektorých častí? 

(Odpovede respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací 

systém domu v posledných 5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

Kompletná renovácia
celého domu

35%

Renovácia len
niektorých častí

65%
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Komplexná renovácia domu verzus 
renovácia niektorých častí domu podľa 
roku realizácie renovácie domu

• Najvyšší podiel komplexných renovácií domu bol zaznamenaný u ľudí, ktorí 

renovovali svoje domy v roku 2018. 

• Vo všetkých ostatných sledovaných rokoch bol tento podiel oveľa nižší, komplexné 

renovácie predstavovali podiel približne vo výške tretiny všetkých renovácií. 

 Realizovali 

renováciu v 2018; 

N=108 

 Realizovali 

renováciu v 2020; 

N=62 

 Realizovali 

renováciu v 2019; 

N=98 

 Realizovali 

renováciu v 2021; 

N=35 

 Realizovali 

renováciu v 2022; 

N=43 

Kompletná renovácia
celého domu

44%

Renovácia len
niektorých častí
57%

Kompletná renovácia
celého domu

29%

Renovácia len
niektorých častí
71%

Kompletná renovácia
celého domu

32%

Renovácia len
niektorých častí
68%

Kompletná renovácia
celého domu

34%

Renovácia len
niektorých častí
66%

Kompletná renovácia
celého domu

33%

Renovácia len
niektorých častí
67%
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Komplexná renovácia domu verzus 
renovácia niektorých častí domu — bariéry 
rozsiahlejšej obnovy domu

• V prostredí respondentov, ktorí renovovali 

v posledných 5 rokoch a realizovali len 

opravu niektorých častí domu (22% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 225 

respondentov), sú ako najčastejšie dôvody 

čiastočnej renovácie uvádzané skutočnosti 

ako nedostatok finančných prostriedkov 

a neochota zadlžovať sa (56%) a to, že 

ostatné časti už boli zrenovované resp. 

nepotrebovali renováciu (38%). 

• V oveľa menšej miere boli uvádzané 

iné dôvody: „chceli sme si požičať, ale 

nedostali sme úver“ (4%), „nezohnali sme 

remeselníkov“ (4%) a „nemal nám kto 

poradiť“ (2%).

 Bariéry obnovy domu 
Prečo ste nerealizovali rozsiahlejšiu obnovu? Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu v posledných 5 

rokoch a realizovali renováciu len niektorých častí domu, N=225.)

56%

4%

4%

0%

1%

2%

38%

nedostatok finančných prostriedkov
a nechceli sme sa zadlžovať

ostatné časti už boli zrenovované,
resp. nepotrebovali renováciu

chceli sme si požičať, ale nedostali sme úver

nezohnali sme remeselníkov

nemal nám kto poradiť

nezohnali sme materiál

iný dôvod*

*nedostatok času; bola to posledná časť renovácie
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4.7. Dĺžka prípravy realizácie 
renovácie domu

• Takmer polovica uskutočnených renovácií vonkajšej 

časti domu alebo vykurovacie systému domu bola 

pripravovaná pol roka dopredu (48%). Konkrétne, 

menej ako mesiac dopredu sa pripravovala renovácia 

v prípade 5% opýtaných; štvrť roka 15% opýtaných 

a štyri až šesť mesiacov v prípade 28% opýtaných.

• Štvrtina opýtaných pripravovala renováciu 

7 mesiacov až jeden rok dopredu (25%). 

• Ešte dlhšie prípravné obdobie na renováciu uviedla 

ďalšia viac ako štvrtina opýtaných. Konkrétne, rok 

až rok a pol pripravovala renováciu 9% opýtaných; rok 

a pol až dva roky pripravovalo renováciu 7% opýtaných 

a viac ako dva roky plánovalo opravu domu 12% 

opýtaných. 

 Doba prípravy renovácie 
Ako dlho pred realizáciou ste začali renováciu chystať? (Odpovede respondentov, 

ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu v posledných 

5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

5%

15%

28%

10%

15%

9%

7%

12%

menej ako 1  mesiac

1 — 3 mesiace

4 — 6 mesiacov

7 — 9 mesiacov

10 — 12 mesiacov

1 — 1,5 roka

1,5 — 2 roky

viac ako 2 roky
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4.8. Rozhodovanie o realizácii renovácie 
domu — zdroje informácií

• Väčšina respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť 

domu alebo vykurovacieho systému (34% opýtaných 

z celej vzorky, čo je 346 respondentov), uvádza, že pre 

rozsah obnovy, výber materiálov a technických 

riešení sa rozhodovali podľa známych, ktorí sami 

rekonštruovali. Uviedla to viac ako polovica týchto 

respondentov (54%). 

• Viac ako tretina opýtaných, ktorí rekonštruovali, tiež 

brali do úvahy pri rozhodovaní realizačnú firmu, ktorá 

robila rekonštrukciu (38%).

• Pätina opýtaných tiež pri rozhodovaní zohľadnila 

projektanta alebo iného odborníka (20%).

• Desatina opýtaných, ktorí rekonštruovali, zohľadnili 

pri rozhodovaní sa aj stavebniny (11%), odborné články, 

videá (10%), ako aj diskusné fóra a rady na internete 

(10%).

 Zdroje informácií 
Na základe čoho alebo koho ste sa rozhodli pre rozsah obnovy, výber materiálov 

a technických riešení (kotol a pod.)? Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

54%

20%

11%

10%

4%

10%

38%

známi, ktorí sami rekonštruovali

realizačná firma, ktorá rekonštrukciu robila

projektant alebo iný odborník

stavebniny

odborné články alebo videá

diskusné fóra a rady na internete

niečo/ niekto iný*

*nikto — my sami sme sa rozhodli; som stavbár; syn sa rozhodol

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%
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• Takmer dve tretiny respondentov, ktorí renovovali 

vonkajšiu časť domu alebo vykurovacieho systému 

(34% opýtaných z celej vzorky, čo je 346 respondentov), 

uvádza, že pre renováciu sa rozhodli najmä 

pre úsporu na energiách. Uviedlo to 63% týchto 

respondentov.

• Pre 41% opýtaných, ktorí rekonštruovali, tiež zavážil pri 

rozhodovaní sa zlý technický stav domu.

• Menej často boli ako dôležité faktory rozhodovania sa 

pre realizáciu renovácie uvádzané skutočnosti ako zlé 

vnútorné prostredie v dome (16%), výhodná ponuka 

alebo akcia na stavebný materiál (12%), renovovali 

známy tak sme sa rozhodli aj my (10%), dostupná 

štátna dotácia (5%).

 Dôležité faktory 
Aké faktory rozhodli, že ste sa rozhodli pre renováciu? Čo Vás k renovácii 

predovšetkým motivovalo? Vyberte najviac 2 najdôležitejšie veci! (Odpovede 

respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací systém domu 

v posledných 5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

Rozhodovanie o realizácii renovácie 
domu — dôležité faktory

63%

16%

12%

5%

3%

10%

41%

úspora na energiách

zlý technický stav domu

zlé vnútorné prostredie v dome

výhodná ponuka alebo akcia
na stavebný materiál

renovovali známy tak sme sa rozhodli aj my

dostupná štátna dotácia

niečo iné* 

*estetické; môj vek; praskol kotol na ústredné kúrenie;
pre dcéru sme vybudovali vlastnú bytovú jednotku
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4.9. Využitie služieb projektanta, 
architekta

• Väčšina respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť 

domu alebo vykurovacieho systému (34% opýtaných 

z celej vzorky, čo je 346 respondentov), nevyužila 

služby projektanta alebo architekta pri plánovaní 

renovácie domu. Uviedli to približne tri štvrtiny 

týchto respondentov (78%).

• Naopak, služby projektanta alebo architekta pri 

plánovaní renovácie využila pätina opýtaných (22%) 

so skúsenosťou renovácie domu v posledných piatich 

rokoch. 

 Služby projektanta a architekta 
Využili ste pri plánovaní renovácie služby projektanta alebo architekta? 

(Odpovede respondentov, ktorí renovovali vonkajšiu časť domu alebo vykurovací 

systém domu v posledných 5 rokoch, N=346.)

 Skúsenosti 

s renováciou domu 

Áno, renovovali sme v posledných
5 rokoch (teda 2018 — 2022)

34%

Nie, nerenovovali sme
v posledných 5 rokoch
65%

Áno, využili služby
projektanta, architekta

22%

Nie, nevyužili služby
projektanta, architekta

78%
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5.1. Plánovaná renovácia domu — zámer

• Viac ako štvrtina opýtaných plánuje 

v najbližších dvoch rokoch renováciu 

alebo ďalšiu renováciu svojho domu 

(28%). 

• Naopak, v najbližších dvoch rokoch dom 

neplánujú renovovať takmer tri štvrtiny 

opýtaných (72%).

 Plánovaná renovácia 
Plánujete v najbližších 2 rokoch nejakú renováciu/ alebo ďalšiu 

renováciu?

Áno, plánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

72%
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• Viac ako tri štvrtiny respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj dom (28% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 287 respondentov), 

uvádza, že renováciu plánujú najmä pre zníženie 

výdavkov za energie. Uviedlo to 78% týchto 

respondentov.

• V oveľa menšej miere sú argumentami pre renováciu 

zvýšenie hodnoty a zlepšenie vzhľadu domu (uviedlo 

31% opýtaných plánujúcich renováciu) či zlepšenie 

kvality vnútorného prostredia v dome (22%).

• Menej často boli ako ciele plánovanej renovácie 

uvádzané skutočnosti ako oprava havarijného, zlého 

technického stavu domu (11%) či zobytnenie podkrovia 

v byte (10%). 

 Ciele renovácie 
Povedali ste. že plánujete v najbližších 2 rokoch nejakú renováciu domu. Aký je 

hlavný cieľ vašej plánovanej renovácie? Najviac 2 odpovede! (Odpovede respondentov, 

ktorí plánujú renováciu domu v najbližších 2 rokoch, N=287.)

Plánovaná renovácia domu — 
hlavné ciele plánovanej renovácie

78%

22%

11%

2%

10%

31%

znížiť výdavky za energie

zvýšiť hodnotu a zlepšiť vzhľad nehnuteľnosti

zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia v dome
(napr. viac svetla, menej vlhkosti v dome, atď.)

opraviť havarijný/ zlý technický stav domu

zobytniť podkrovie v dome

niečo iné*

*fotovoltaické panely sú dobrá vec; zateplenie domu a výmena okien;
chceme krb do obývačky a vymeniť okná, aj zatepliť dom; zateplenie strechy

Áno, plánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 
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Áno, plánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

5.2. Plánované opatrenia 
renovácie domu

• Takmer polovica respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj dom (28% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 287 respondentov), 

uvádza, že v rámci plánovanej renovácie chcú zatepliť 

fasádu domu. Uviedlo to 47% týchto respondentov.

• V rámci plánovanej renovácie sú ďalej najčastejšie 

zamýšľané opatrenia osadenie fotovoltických 

panelov alebo solárnych kolektorov (32%) a výmena 

alebo modernizácia vykurovacieho systému (23%). 

• V menšej miere sú uvádzané ako plánované opatrenia 

výmena okien (14%), zateplenie šikmej strechy 

neobytného podkrovia (13%), zateplenie šikmej 

strechy obytného podkrovia (9%), zateplenie plochej 

strechy (9%), zateplenie stropu nad nevykurovaným 

priestorom (6%), výmena/osadenie vzduchotechniky 

alebo klimatizácie (4%), zateplenie podlahy nad 

terénom (2%) či obnova fasády bez zateplenia (1%).

 Dôležité faktory 
Aké opatrenia plánujete v rámci renovácie realizovať, čo plánujete renovovať? 

Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede respondentov, ktorí plánujú renováciu domu 

v najbližších 2 rokoch, N=287.)

 Plánovaná 

renovácia 

47%

32%

23%

14%

13%

9%

9%

6%

4%

2%

1%

2%

zateplenie fasády

osadenie fotovoltických panelov alebo
solárnych kolektorov

výmena alebo modernizácia vykurovacieho systému
(napr. kotol, tepelné čerpadlo)

výmena okien

zateplenie šikmej strechy neobytného podkrovia

zateplenie šikmej strechy obytného podkrovia

zateplenie plochej strechy

zateplenie stropu nad nevykurovaným priestorom
(napr. garáž, pivnica)

výmena/ osadenie vzduchotechniky alebo klimatizácie

zateplenie podlahy nad terénom

obnova fasády bez zateplenia
(napr. omietnutie, namaľovanie)

niečo iné*

*celková výmena strechy; dokončiť zateplenie domu, skombinovať kúrenie plynu s krbovým kúreniím
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5.3. Plánovanie komplexnej renovácia 
domu verzus niektorých častí domu

• Štvrtina respondentov, ktorí plánujú v najbližších 

dvoch rokoch renovovať svoj dom (28% opýtaných 

z celej vzorky, čo je 287 respondentov), chcú realizovať 

komplexnú renováciu celého domu (25%).

• Naopak, renováciu len niektorých častí svojho 

domu plánujú tri štvrtiny opýtaných plánujúcich 

v najbližších dvoch rokoch opravu domu (75%).

 Služby projektanta a architekta 
Plánujete realizovať komplexnú renováciou celého domu alebo len 

niektorých častí? (Odpovede respondentov, ktorí plánujú renováciu domu 

v najbližších 2 rokoch, N=287.)
Áno, plánujeme renováciu

v najbližších 2 rokoch
28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 

Plánujú kompletnú
renováciu celého domu

25%

Plánujú renováciu
len niektorých častí

75%
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Plánovanie komplexnej renovácia domu 
verzus niektorých častí domu — bariéry 
rozsiahlejšej obnovy domu

• V prostredí respondentov, ktorí plánujú 

renováciu domu a realizovali by len opravu 

niektorých častí domu (21% opýtaných 

z celej vzorky, čo je 216 respondentov), 

sú ako najčastejšie dôvody čiastočnej 

renovácie uvádzané skutočnosti ako 

nedostatok finančných prostriedkov 

a neochota zadlžovať sa (52%) a to, že 

ostatné časti domu už boli zrenovované 

resp. nepotrebujú renováciu (38%). 

• V oveľa menšej miere boli uvádzané 

iné dôvody čiastočnej renovácie: „je 

nedostatok remeselníkov“ (3%), „chceli 

sme si požičať na väčšiu renováciu, ale 

nechcú nám dať úver“ (2%), „je nedostatok 

materiálu“ (2%) a „nemá nám kto poradiť“ 

(1%).

 Bariéry obnovy domu 
Prečo neplánujete realizovať rozsiahlejšiu obnovu/ renováciu? (Odpovede respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renováciu domu a realizovali by renováciu len niektorých častí domu, N=216.)

52%

3%

2%

1%

1%

2%

38%

nedostatok finančných prostriedkov
a nechceme sa zadlžovať

ostatné časti už boli zrenovované,
resp. nepotrebujú renováciu

je nedostatok remeselníkov

chceli sme si požičať na väčšiu renováciu,
ale nechcú nám dať úver

je nedostatok materiálu

nemá nám kto poradiť

niečo iné*

*niektoré časti netreba prerábať;
nechceme / nepotrebujeme kompletnú renováciu; už sme niečo realizovali
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5.4. Finančný rozsah plánovanej 
renovácie domu

• Približne polovica respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj dom (28% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 287 respondentov), 

uvádza finančné náklady na plánovanú renováciu 

v rozsahu do 10 tisíc eur. 

• Konkrétne, 16% opýtaných plánuje investovať sumu 

do 4 tisíc eur a 37% sumu v rozmedzí od 4 do 10 tisíc 

eur. 

• Ďalších 36% opýtaných plánuje vynaložiť na opravu 

domu sumu vyššiu, v rozmedzí 10 až 20 tisíc eur. 

• Ešte vyššie náklady — viac ako 20 tisíc eur 

plánuje investovať do renovácie domu ďalších 11% 

respondentov. 

 Finančný rozsah renovácie 
Aký finančný rozsah renovácie plánujete, koľko peňazí plánujete na renováciu 

vynaložiť? (Odpovede respondentov, ktorí plánujú renováciu domu v najbližších 

2 rokoch, N=287.)
Áno, plánujeme renováciu

v najbližších 2 rokoch
28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 

do 4 tisíc eur: 16%

4 až 10 tisíc eur: 37%

10 až 20 tisíc eur: 36%

viac ako 20 tisíc eur: 11%

3%

13%

37%

20%

16%

7%

3%

0,3%

do 2 000 €

2 000 — 4 000 €

4 001 — 10 000 €

10 001 — 15 000 €

15 001 — 20 000 €

20 001 — 30 000 €

30 001 — 50 000 €

viac ako 50 000 €
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Finančný rozsah plánovanej renovácie 
domu podľa veľkosti plánovanej renovácie 
domu

• Tá časť vlastníkov domov, ktorí plánujú renováciu domu v najbližších dvoch 

rokoch a plánujú komplexnú renováciu domu, plánuje investovať viac financií než 

tí, ktorí plánujú renováciu len niektorých častí domu.

• Napríklad, až pätina tých, ktorí plánujú čiastočnú renováciu domu chce investovať 

do opravy sumu 4 tisíc eur. V prostredí ľudí plánujúcich kompletnú renováciu domu je 

podiel takýchto respondentov len polovičný — 9%. Naopak, viac ako 20 tisíc eur chce 

investovať do renovácie až 21% vlastníkov, ktorí chcú kompletnú renováciu domu, kým 

v prostredí ľudí ktorí plánujú opravu len niektorých častí domu je to len 7% opýtaných. 

 Plánujú kompletnú 

renováciu domu; 

N=71 

 Plánujú renováciu 

len niektorých 

častí  domu; N=216 

9%

31%

39%

21%

do 4 000 €

4 001 — 10 000 €

10 001 — 20 000 €

viac ako 20 000 €

19%

39%

35%

7%

€

€



/ 24

5.5. Spôsob financovania plánovanej 
renovácie domu

• Približne polovica respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj dom (28% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 287 respondentov), chce 

financovať tieto opravy z vlastných úspor (46%).

• Viac ako štvrtina respondentov uvádza financovanie 

plánovanej renovácie štátnou dotáciou (29%).

• Menej často je uvádzané plánované financovanie 

renovácie úverom zo stavebného sporenia (8%), 

spotrebným úverom z banky (8%), hypotekárnym 

úverom (4%) či výpožičkou od rodiny, priateľov (4%).

 Spôsob financovania 
Ako plánujete renováciu financovať? (Odpovede respondentov, ktorí plánujú 

renováciu domu v najbližších 2 rokoch, N=287.)

Áno, plánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 

46%

29%

8%

8%

4%

4%

1%

z vlastných úspor

štátnou dotáciou

úverom zo stavebného sporenia

spotrebný úver z banky

hypotekárnym úverom

výpožičkou od rodiny / priateľov

inak*

*ešte nevieme; rozhodujeme sa; kombináciou štátnej dotácie a úspor
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5.6. Dôležité faktory pri rozhodovaní 
o plánovanej renovácii domu

• Väčšina respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať svoj 

dom (28% opýtaných z celej vzorky, čo je 287 

respondentov), chce urobiť opravu domu kvôli 

zvyšujúcim sa cenám energií. Uviedlo to až 74% 

opýtaných plánujúcich renováciu. 

• V menšej miere sú ako motivácia pre plánovanú 

renováciu uvádzané dostupná štátna dotácia 

(25%), neistá situácia na trhu s plynom (19%) 

a zlý technický stav domu (17%).

• Menej často boli ako dôležité faktory 

rozhodovania sa pre realizáciu renovácie 

uvádzané skutočnosti ako zlé vnútorné 

prostredie v dome (7%), potreba zväčšiť obytnú 

plochu (6%), výhodná ponuka alebo akcia 

na stavebný materiál (5%), „renovovali známy, 

tak sme sa rozhodli aj my“ (5%). 

 Dôležité faktory 
Aké faktory rozhodli, že plánujete renovovať svoj dom? Čo Vás k renovácii predovšetkým 

motivuje? Vyberte najviac 2 najdôležitejšie veci! (Odpovede respondentov, ktorí plánujú 

renováciu domu v najbližších 2 rokoch, N=287.)
Áno, plánujeme renováciu

v najbližších 2 rokoch
28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 

*už o tom dlhšie rozmýšľame; už sme mali naplánovanú renováciu —
teraz ju dokončíme; zlý technický stav kotla; chceme zlepšiť vzhľad domu

zvyšujúce sa ceny energií

dostupná štátna dotácia

neistá situácia na trhu s plynom

zlý technický stav domu

zlé vnútorné prostredie v dome

potrebujeme zväčšiť obytnú plochu
(napr. zobytniť podkrovie)

výhodná ponuka alebo akcia na stavebný materiál

renovovali známy tak sme sa rozhodli aj my

niečo iné*

74%

25%

19%

17%

7%

6%

5%

5%

1%
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5.7. Zámer využiť služieb projektanta, 
architekta pri plánovanej renovácii domu

• Takmer tretina respondentov, ktorí plánujú 

v najbližších dvoch rokoch renovovať 

svoj dom (28% opýtaných z celej vzorky, čo 

je 287 respondentov), plánuje využiť služby 

projektanta, architekta (31%).

• Naopak, služby projektanta alebo architekta 

pri plánovaní renovácie nechcú využiť viac 

ako dve tretiny opýtaných (69%) plánujúcich 

v najbližších dvoch rokoch renováciu svojho 

domu. 

 Služby projektanta a architekta 
Plánujete využiť pri plánovaní renovácie služby projektanta alebo architekta? 

(Odpovede respondentov, ktorí plánujú renováciu domu v najbližších 2 rokoch, N=287.)

Áno, plánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch

28%

Nie, neplánujeme renováciu
v najbližších 2 rokoch
72%

 Plánovaná 

renovácia 

Áno, plánuje využiť služby
projektanta, architekta

31%

Nie, neplánuje využiť služby
projektanta, architekta

69%
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Nerealizovali, ani neplánujú
realizovať renováciu domu

48%

Realizovali alebo plánujú
realizovať renováciu domu

52%

6.1. Podiel vlastníkov domov, ktorí 
nerealizovali a ani neplánujú realizovať 
renováciu domu

• Približne polovica opýtaných vlastníkov 

rodinných domov nerealizovala 

v posledných piatich rokoch 

renováciu vonkajšej časti domu alebo 

vykurovacieho systému; a ani neplánuje 

v najbližších dvoch rokoch renováciu 

domu (48%). 

• Naopak, podiel opýtaných, ktorý realizovali 

renováciu domu alebo ju plánujú, 

predstavuje 52%. 

 Neralizovali  ani  neplánujú realizovať renováciu 
Renovovali ste vonkajšiu časť domu (napr. strechu, fasádu, okná, zateplenie, fotovoltika, 

solárne panely) alebo vykurovací systém (napr. kotol, tepelné čerpadlo) v posledných 5 

rokoch (teda v období rokov 2018 — 2022)? (odpovede NIE) Plánujete v najbližších 2 rokoch 

nejakú renováciu/ alebo ďalšiu renováciu? (odpovede NIE)
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49%

14%

14%

15%

46%

nemáme dosť peňazí a nechceme sa zadlžovať

obava z neistej ekonomickej situácie v najbližších rokoch

aj keby sme si chceli požičať, tak úver nedostaneme

zložitosť a náročnosť renovácie a vybavovania dokumentov

niečo iné*

*netreba nám nič renovovať; jednoducho to nepotrebujeme; všetko máme na poriadku; naše bývanie nám vyhovuje;
ešte nepotrebujeme inovovať; máme úsporný dom;už sme robili renováciu; žijem sama — mne sa samej už do zmien nechce

6.2. Dôvody neplánovania 
renovácie domu

• Respondenti, ktorí nerobili ani neplánujú 

renováciu domu, najčastejšie svoje 

rozhodnutie odôvodňujú nedostatkom 

peňazí a neochotou sa zadlžovať, ako aj 

obavou z neistej ekonomickej situácie 

v najbližších rokoch. Uvádza to približná 

polovica týchto respondentov (49% resp. 

46%).

• Menej častým dôvodom absencie renovácie 

je, že „aj keby sme si chceli požičať, tak úver 

nedostaneme“ (14%) a zložitosť, náročnosť 

renovácie a vybavovania dokumentov 

(14%).

 Neplánovanie renovácie 
Čo je hlavným dôvodom, že neplánujete renováciu, i keď má váš dom už viac 

ako 10 rokov? Najviac 2 odpovede! (Odpovede respondentov, ktorí nerealizovali 

a ani neplánujú realizovať renováciu domu, N=484.)

 Neralizovali  ani 

neplánujú realizovať 

renováciu 

Nerealizovali, ani neplánujú
realizovať renováciu domu

48%

Realizovali alebo plánujú
realizovať renováciu domu
52%


