
 

 

Príloha 1  
Technické parametre a odporúčania pre splnenie 

podmienok k vyhlásenému oznamu  
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1. Technické parametre pre bytový dom vo východiskovom stave 

1.1. Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava 

 BA NKS/S,  

 P1.14 - radový,  P1.14 - bodový,  

 P1.15 - radový,  P1.15 - bodový, 

 BA NKS - radový,  BA NKS - bodový,  

 ZTB - radový,  ZTB - doskový 

 T06B - BA (resp. iné krajské varianty), 

 Bauring –Camus (BA-BC) – radový, 

 T 11-16, T 01- 03. 

1.2. Veľkosť a vek budovy 

 Radové, bodové, vežové, doskové domy, 

 Podlahová plocha bytov jedného domu 2000 m² a viac, 

 Bytové domy dané do užívania v rokoch 1947 – 1992. 

1.3. Zdroj tepla 

 Centrálne zásobovanie teplom, 

 Samostatná kotolňa, 

 V prípade uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie (napr. tepelné čerpadlo, slnečné 
kolektory, kotolňa na biomasu, atď.). 

2. Technické parametre pre bytový dom po realizácii projektu 

2.1. Úroveň ultranízkoenergetická 

- Súčiniteľ prechodu tepla U vo W/(m2.K) stavebných konštrukcií – odporúčaná hodnota podľa 
STN 730540-2: 2012, 

- Potreba energie na vykurovanie -  maximálne  ½  z rozpätia triedy B ( 40 kWh/(m2.a)  podľa 
Vyhlášky MDVRR SR č 364/2012 Z. z., 

- Potreba energie na prípravu teplej vody  -  maximálne  ½  z rozpätia triedy B ( 20 
kWh/(m2.a)  podľa Vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z. z., 

- Primárna energia – maximálne horná hranica energetickej triedy A1 (63 kWh/(m².a)  podľa 
Vyhlášky MDVRR SR 364/2012 Z. z. 

3. Odporúčania pre spracovateľov projektovej dokumentácie 

 Pri spracovaní PD je potrebné sa riadiť platnými právnymi  a technickými predpismi: 
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon); Zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.; Zákon č. 134/2013 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z.; Zákon č. 150/2013 Z. z. (zákon o ŠFRB); 
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vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.; vyhláška  MŽP SR č. 532/2002 Z. z.; Vyhláška MDVRR SR č. 
364/2012 Z. z.; STN 73 0540-2: 2012; STN 73 0540-3:2012; STN 73 2901; STN 732902; 
Usmernenie MVRR SR – 2007 – 13357/129461 – 1:530/Rý zo dňa 24.8.2007), 

 PD musí byť spracovaná v úrovni realizačnej  projektovej dokumentácie, 

 PD musí byť skonzultovaná s určenými zástupcami pre riadenie a koordináciu prípravy 
projektových zámerov projektu EÚ-GUGLE- viď kontaktné údaje na Ozname, 

 K ukončeniu obnovy je potrebné zabezpečiť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

4. Iné odporúčania: 

 v rámci projektovej dokumentácie musí byť riešené odstránenie systémových porúch, 

 v rámci zateplenia bytového domu musí byť riešená strešná konštrukcia, obvodový plášť,  
otvorové konštrukcie, vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými 
priestormi, vystupujúce konštrukcie (balkóny, lodžie, markízy, atď.) a súvisiace stavebné 
konštrukcie, 

 navrhované riešenia musia byť jednotné pre celý  

 v rámci obnovy bytového domu sa musí zrealizovať hydraulické vyváženie vykurovacieho 
systému musí byť inštalované meranie a regulácia v zásobovaní teplom a teplou vodou, 

 využitie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltika), 

 navrhované riešenie musí zohľadňovať zabezpečenie ochrany dážďovníkov, netopierov, a iných 
chránených živočíchov v prípade ich výskytu, v súlade s usmernením MŽP SR a MDVRR zo dňa 
22.6.2011. 

5. Bonusové odporúčania pre výber bytových domov 

5.1. Udržateľná lokalita 

 vegetačná strecha resp. tzv. "cool roof" min. na 50 % plochy strechy, ktorá zabraňuje vzniku 
efektu tepelneho ostrova, 

 zadržiavanie dažďovej vody v území, minimalizovanie spevnených nepriepustných plôch v okolí 
budovy, úprava verejných priestranstiev a vstupov do bytových domov formou použitia 
vodopriepustných povrchov, výsadby zelene a popínavých rastlín – zelených fasád a pod., 

 komunitné záhrady (pestovanie bylín a zeleniny), výsadba rastlín pôvodných v území, výsadba 
suchovzdorného sortimentu,  

 aktívna podpora hniezdenia a úkrytu dážďovníkov a netopierov a iných chránených živočíchov 
najmä formou inštalácie hniezdnych búdok a podľa možnosti zachovaním pôvodných hniezdnych 
biotopov, 

 plán udržania zamedzenie prašnosti počas výstavby. 

5.2. Efektívnosť využívania vodných zdrojov 

 udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou (zrážková voda vedená do vsaku resp. využívaná na 
polievanie), redukcia potreby pitnej vody na polievanie aspoň o 50%, 

 zelené strechy riešiť formou extenzívneho povrchu -  nenáročného na zavlažovanie.  
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5.3. Enegia a ovzdušie 

 zariadenia s minimálnym obsahom chladív,  

 použitie zdrojov tepla a chladu s vysokou účinnosťou, 

 použitie OZE. 

5.4. Materiály a zdroje 

 separácia a recyklácia odpaduprodukovaného výstavbou, 

 použitie regionálnych materiálov, 

 použitie recyklovaných materiálov, 

 použitie FSC certifikovaných drevených materiálov. 

5.5. Kvalita vnútorného prostredia 

 Použiť materiály neprekračujúce VOC limity pre farby, nátery, podlahu a iné povrchové 
materiály, 

 vytvoriť plán pre udržanie čistoty na stavbe a zabezpečenie uskladnenia poréznych a citlivých 
materiálov na čistom a suchom mieste, 

 osadenie okien (pri zatepľovaní) pri zachovaní svetelnej pohody,  

 zvýšiť nárok na prívod čerstvého vzduchu VZT o 30 percent oproti norme. 

5.6. Stavenisko 

 zamedzenie prašnosti počas vystavby, 

 poriadok na stavenisku, estetické ohradenie plôch na skladovanie stavebného materiálu a pod., 

 hospodárenie s odpadmi počas stavby, 

 informovanie okolia o časovom priebehu staveniska, ak sa toto priamo dotýka frekventovaných 
verejnách priestorov. 


