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MIKROŠTÚDIA

Na Slovensku sa nachádza takmer 500 000 rodinných domov s nezateplenou 
šikmou strechou. 280 000 z nich je vykurovaných zemným plynom. Ide 
o energeticky neefektívne domy s vysokými nákladmi na energie, v ktorých 
bývajú z veľkej časti nízkopríjmové domácnosti. Napriek dočasnému 
zastropovaniu cien energií je nutné počítať s tým, že po ukončení financovania 
cenových stropov bude tieto domácností v nasledujúcich rokoch čakať výrazný 
nárast cien za energie. Preto je nutné pristúpiť k tomuto problému 
systematicky. 

Kvalitným zateplením šikmej strechy je možné, v priemernom dome, znížiť 
spotrebu energie na vykurovanie o 15 %, čo predstavuje zníženie o približne 
5000 kWh na rok alebo 460 m3 plynu. Len pomocou zateplenia šikmej strechy 
môže domácnosť ušetriť ročne 241 € na vykurovanie.

Predpokladáme, že sa v súčasnosti na Slovensku ročne zateplí približne 10 000 
šikmých striech na rodinných domoch. Pri potenciálnej štátnej podpore je možné 
tento počet navýšiť o 3 000 zateplených striech ročne. Ročne by sa tak usporilo 
toľko plynu, koľko spotrebuje Univerzitná nemocnica Ružinov za jeden rok. 

Po vzore Českej republiky (program „Nová zelená úsporám Light“) preto 
odporúčame upraviť dotačný program obnovdom.sk tak, aby v rámci výzvy pre 
zraniteľné domácnosti bolo možné financovať rýchle a jednoduché opatrenia na 
zníženie spotreby energie na vykurovanie pred nasledujúcimi vykurovacími 
sezónami. Na tento účel navrhujeme vyčleniť 50 mil. € z existujúcej alokácie, 
ktorá by podporila približne 7 700 projektov do konca roku 2026. 

Najväčšími prekážkami pre nízkopríjmové domácnosti je schopnosť realizácie 
a financovania rozsiahlych komplexných projektov, schopnosť predfinancovať 
projekt obnovy a administratívna náročnosť pri získaní dotácie. Takáto úprava 
by teda výrazne pomohla realizovať takéto systematické opatrenia práve tým, 
ktorí to najviac potrebujú a počiatočnú investíciu do zateplenia si z finančných 
dôvodov nemôžu dovoliť. 
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Počet rodinných domov s nezateplenou šikmou strechou 

Na Slovensku je postavených približne 1 080 000 rodinných domov. 

Približne 620 000 z nich má strechu staršiu ako 20 rokov. Pri započítaní 

domov len so šikmou strechou môžeme predpokladať, že sa jedná 

o necelých 500 0001 rodinných domov, ktoré majú nezateplenú šikmú 

strechu.   

Takmer 690 000 rodinných domov na Slovensku je vykurovaných 

zemným plynom. 280 0002 z nich má šikmú strechu staršiu ako 20 rokov.  

Úspora energie a plynu v modelovom dome 

V modelovom referenčnom príklade je zvolený dvojpodlažný rodinný dom postavený približne pred 

35 rokmi. Obvodový plášť a strešný plášť sú ešte v pôvodnom stave a ešte neboli zatepľované. 

Okná boli vymenené pred rokom 2010. Dom je vykurovaný plynovým kotlom s účinnosťou na úrovni 

89 percent. Celková podlahová plocha domu je 132 m2. Strešný plášť sa zatepľuje na normou 

požadovanú úroveň súčiniteľa prestupu tepla (U = 0,15 W/(m2.K)). 

Tabuľka 1 | Parametre referenčného rodinného domu 

Rok 

výstavby 

Obvodový plášť Strešný plášť Strop nad 

suterénom 

Okná Zdroj energie 

1984 – 

1992 

Pôvodný, 

Pórobetónové 

tvárnice 

U=0,89 W/(m2.K) 

Pôvodný: 

U = 0,89 W/(m2.K) 

Nový: 

U = 0,15 W 

W/(m2.K) 

Pôvodný, 

U = 1,75 

W/(m2.K) 

Pôvodné okná 

vymenené pred r. 

2010 

U = 1,7 W/(m2.K) 

Plynový kotol;     

r. výroby 1984 - 

1992 

Počet 

podlaží 

Celková 

podlahová plocha 

[m2] 

Plocha obvodový 

plášť [m2] 

Plocha strechy 

[m2] 

Plocha podlahy 

nad suterénom 

[m2] 

Plocha 

výplňových 

konštrukcií [m2] 

2 131,80 181,20 65,88 65,88 26,23 

 
1 Počet rodinných domov, ktoré majú strechu staršiu ako 20 rokov je 622 785. Zdroj: Čo vieme o sektore rodinných domov na Slovensku, 
Budovy pre budúcnosť, 2022; dostupné na: https://bpb.sk/studie/co-vieme-o-sektore-rodinnych-domov-na-slovensku/; Podiel šikmých 
striech k plochým strechám na rodinných domoch je určený na základe odborného odhadu na pomer 80:20 (šikmé strechy: ploché strechy). 
2 Počet rodinných domov vykurovaných plynov so strechou staršou ako 20 rokov je 349 302. Počet rodinných domov so šikmou strechou je 
určený na základe odborného odhadu (viď poznámky vyššie). 

Na Slovensku sa 

nachádza 280 000 

rodinných domov 

vykurovaných plynov 

s nezateplenou šikmou 

strechou. 
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Výpočtová potreba energie na vykurovanie je na úrovni 

33 720 kWh/rok. Po zateplení strešnej konštrukcie sa 

potreba energie na vykurovanie znížila o približne 15 

% na 28 660 KWh/rok.  

Zateplením strechy bola dosiahnutá úspora na úrovni 

5060 kWh energie a 460 m3 plynu za rok v rámci 

modelového rodinného domu.  Domácnosť podľa 

aktuálnych cien3 ušetrí ročne 241 € na vykurovanie.  

 

Celkový potenciál úspory energie a plynu v SR 

Potenciál počtu obnovených striech 

Celkové tempo obnovy rodinných domov možno z výsledkov SOBD 2021 predpokladať na úrovni 

2,5 percenta ročne. Pri celkovom predpokladanom počte rodinných domov so šikmou strechou 865 

0004 to predstavuje 21 600 rodinných domov, na ktorých sa behom jedného roka realizuje nejaký 

typ obnovy. Priemerné tempo komplexnej obnovy (okná, strecha a fasáda) možno predpokladať na 

úrovni 0,83 % ročne, čo predstavuje v tomto prípade 7 200 rodinných domov. Odborným odhadom 

je možné pomocou týchto informácií predpokladať, že sa v súčasnosti na Slovensku ročne zateplí 

približne 10 000 šikmých striech na rodinných domoch. Pri potenciálnej štátnej podpore je možné 

tento počet navýšiť o 3000 zateplených striech ročne. 

Spotreba plynu Slovenskej republiky 

Celková hrubá spotreba plynu v Slovenskej republike bola v posledných rokoch na  úrovni 48 -  54 

TWh. Celková konečná energetická spotreba plynu predstavovala 30,57 TWh z čoho 13,3 TWh 

spotrebovali domácnosti. 

 

 

 
3 Zdroj: https://www.spp.sk/domacnosti/plyn/kalkulacky/kalkulacka-preddavkov-plyn/ 
4 Podiel šikmých striech k plochým strechám na rodinných domoch je určený na základe odborného odhadu na pomer 80:20 (šikmé strechy: ploché strechy). 

 

Ako sa znížila potreba energie na 

vykurovanie v modelovom dome? 

33 720 
kWh/rok 

3 123 m3 
plynu 

1 785 € / 
rok 

28 660 
kWh/rok 

2 663 m3 
plynu 

1 544 € / 
rok 

 Po  zateplení 
strechy 

Počiatočný       
stav 
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Potenciál úspory energie a plynu 

Pri uvažovaní s úsporou potreby energie v modelovom príklade môžeme počítať so znížením o 5 

060 kWh na jeden rok v rámci jedného rodinné domu.  

Tabuľka 2 | Potenciál úspory energie a plynu 

Počet 

zateplených 

striech 

Celková 

úspora 

Podiel úspory 

k celkovej energetickej 

spotrebe 

k spotrebe 

v domácnostiach 

k spotrebe rodinných 

domov 

3 000 0,015 TWh 0,05 % 0,11 % 0,18 % 

10 000 0,05 TWh 0,17 % 0,38 % 0,61 % 

17 280 0,09 TWh 0,29 % 0,66 % 1,06 % 

21 600 0,11 TWh 0,36 % 0,82 % 1,32 % 

25 920 0,13 TWh 0,43 % 0,99 % 1,59 % 

Zateplením 3000 šikmých striech na rodinných domoch usporíme toľko plynu koľko ročne spotrebuje 

Univerzitná nemocnica Ružinov 5.  

Systémová štátna podpora 

Potenciál zateplenia šikmých striech na rodinných domov v Slovenskej republike je významný nielen 

z pohľadu veľkého počtu nezateplených šikmých striech a potenciálu zníženia spotreby plynu, no 

taktiež z dôvodu viacerých prínosov pre verejné investície. Vo všeobecnosti platí, že verejné 

investície do obnovy budov majú pozitívny dopad na HDP, tvorbu pracovných miest a vyvolaných 

prínosov do štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu je vhodné stimulovať záujem a zvýšiť počet 

zateplených šikmých striech pomocou verejných investícií.  

Významných faktorom zapojenia verejných investícií je taktiež fakt, že sa jedná o typ opatrenia, 

ktoré môže predovšetkým pomôcť zraniteľných domácnostiam, ktoré budú čeliť problémom 

z dôvodu nárastu cien energií. Najväčšími prekážkami pre nízkopríjmové domácnosti je schopnosť 

realizácie a financovania rozsiahlych komplexných projektov, schopnosť predfinancovať projekt 

obnovy a administratívna náročnosť pri získaní dotácie.  

 
5 Spotreba Univerzitnej nemocnice Ružinov na teplo + plyn v roku 2017 predstavovala 0,013 TWh 
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Z výsledkov Sčítania obyvateľov domov a bytov6 zároveň vyplýva, že z pohľadu všetkých rodinných 

domov starších ako 20 rokov sú neobnovené konštrukcie hlavne strechy a fasády (okná – 62,6 %; 

fasáda – 71,9 %; strecha – 72,1 %). V prípade šikmých striech však ide o konštrukciu, ktorú je vo 

väčšine príkladov možné zatepliť pomerne jednoducho a rýchlo.  

Koľko by to stálo? 

Cena zateplenia šikmej strechy priemerného modelového domu sa na základe konzultácií 

s dodávateľmi pohybuje na úrovni 3 000 – 5 000 eur v závislosti od použitej technológie.   

Počet 

obnovených 

striech 

Celkové 

náklady 

Verejná 

podpora 

(95 %) 

Makroekonomický vplyv7 

Dopad na HDP Tvorba 

pracovných 

miest 

Prínos do 

verejného 

rozpočtu 

3 000 12 mil. € 11,4 mil. € +15,6 mil. € + 327 + 2,6 mil. € 

5 000 20 mil. € 19 mil. € +26 mil. € + 545 + 4,4 mil. € 

10 000 40 mil. € 39 mil. € +52 mil. € + 1 091 + 8,7 mil. € 

 

Odporúčania pre štát 

Po vzore Českej republiky (v rámci novovzniknutého programu „Nová zelená úsporám Light“) 

odporúčame zriadiť program/výzvu na financovanie rýchlych a jednoduchých opatrení na zníženie 

spotreby energie v rodinných domoch, ktorého cieľom je pomôcť zraniteľným domácnostiam znížiť 

spotrebu energie na vykurovanie pred nasledujúcimi vykurovacími sezónami. Ide predovšetkým 

o výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa a strechy.  

Cieľom tejto podpory je reagovať na problémy energetickej krízy a pomôcť znížiť spotrebu energie 

bez toho, aby sa  zamedzilo ďalším opatreniam, ktoré vedú ku komplexnej obnove. Na rozdiel od 

tohto druhu opatrení, ktoré je možné realizovať pomerne rýchlo, je komplexná obnova rodinného 

domu časovo a kapacitne náročnejší proces.  

 
6 Zdroj: Čo vieme o sektore rodinných domov na Slovensku, Budovy pre budúcnosť, 2022; dostupné na: https://bpb.sk/studie/co-vieme-o-
sektore-rodinnych-domov-na-slovensku/; 
7 Zdroj: Potenciál podpory rodinných domov (Výpočet makroekonomického vplyvu, Budovy pre budúcnosť, 2021; dostupné na: 
https://bpb.sk/studie/potencial-podpory-obnovy-rodinnych-domov/ 
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Možným riešením je upraviť nastavenie súčasného programu z Plánu obnovy a odolnosti na obnovu 

rodinných domov8. V súčasnosti je k dispozícii zvýhodnená výzva určená pre socio-ekonomické 

skupiny, ktoré sú bonifikované 95 percentnou úrovňou preplácaných výdajov, ktorá však obsahuje 

rovnaké požiadavky ako v klasickej výzve. 

Odporúčame preto vyčleniť z celej alokácie programu 10 % prostriedkov (teda 50 mil. €) pod 

intervenčnou oblasťou 025, kde nebude nutné splniť požiadavku na 30 % úspory primárnej energie. 

V rámci aktualizácie výzvy odporúčame výrazne zjednodušiť administratívne požiadavky (po vzore 

ČR), a podporiť realizáciu rýchlych a jednoduchých opatrení s maximálnym príspevkom 6 500 €. 

Tým pádom by bolo možné podporiť približne 7 700 žiadateľov do konca roku 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8 Viac info na: https://obnovdom.sk/ 
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Ukážkový príklad z Českej republiky                                                   

[Nová zelená úsporám Light9] 

Ako jeden z hlavných nástrojov na pomoc zraniteľným obyvateľom v dobe s extrémne vysokými 

cenami energií bol v Českej republike pripravený program „Nová zelená úsporám Light“. Program 

ponúkne okamžitú finančnú podporu pre seniorov a nízkopríjmové domácnosti na rýchle 

a jednoduché zateplenie rodinných domov. Prostriedky môžu dostať žiadatelia vopred pomocou 

zálohovej platby prostredníctvom výrazne zjednodušenej administrácie. Jedná sa o nastavenie, 

ktoré je vhodne nastavené práve pre túto cieľovú skupinu, nakoľko najväčšími prekážkami pre 

nízkopríjmové domácnosti je schopnosť realizácie a financovania rozsiahlych komplexných 

projektov, schopnosť predfinancovať projekt obnovy a administratívna náročnosť pri získaní 

dotácie. 

Celková alokácia prvej výzvy:   62,7 mil. € (po vyčerpaní bude navýšená) 

Cieľový počet podporených domácností: viac ako 10 000 

Oprávnení žiadatelia:    Žiadateľ, ktorý poberá príspevok na bývanie 

Domácnosť, v ktorej všetci členovia poberajú starobný 

alebo invalidný dôchodok 3. stupňa 

Maximálna výška príspevku:   6 270 € 

Celková výška podpory:   100 % celkových realizačných výdavkov 

Podporované opatrenia a výška dotácie: Zateplenie fasády (250 €/m) 

      Zateplenie strechy (5000 € na kompletné opatrenie) 

      Zateplenie stropu (2090 € na kompletné opatrenie) 

      Zateplenie podlahy (2500 € na kompletné opatrenie) 

      Výmena okien (500 € na jednu výplň) 

      Výmena vchodových dverí (750 € na jedny dvere) 

Stav žiadostí:  Behom prvých dvoch dní požiadalo o dotáciu 2265 

domácností za 11,3 mil. €  

 

 
9 Viac info na: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ 
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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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