
SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

PRÍPRAVA HĹBKOVEJ OBNOVY  
VEREJNÝCH BUDOV

Zhrnutie príručky pre predstaviteľov miest a obcí, ktorej úplná 
verzia sa nachádza na www.skgbc.org.

SPOLU TVORÍME NÁRODNÉ STRATÉGIE 
OBNOVY BUDOV V  EURÓPE



Cieľom tejto príručky je pomôcť 
tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy 
verejných budov vo svojej správe.  
Poskytuje opis postupnosti jed
notlivých krokov prípravy obnovy 
tak, aby bola obnova ekonomicky 
prijateľná, technicky realizovateľ
ná a  aby celkový výsledok spĺňal 
nielen požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov a  energeticky 
nenáročnú prevádzku, ale aj očaká
vania správcu budovy a poskytoval 
kvalitné vnútorné prostredie jej po
užívateľom, ktoré je predpokladom 
ich produktivity pri práci alebo 

vzdelávaní. 

Príručka je zameraná na obnovu 
nebytových verejných budov, naj
mä administratívnych a  školských 

budov. 

Predpokladom kvalitnej obnovy 
budovy je jej dôsledná príprava 
a  plánovanie. V  príručke sa preto 
sústredíme na rozhodnutia, ktoré 
budete prijímať v  prípravnej a  rea
lizačnej fáze. Tieto rozhodnutia sú 
veľmi dôležité, lebo môžu ovplyvniť 
vaše náklady na ďalších približne 
30 rokov, čo je odhadované obdo
bie, po ktorom treba budovu znova 

obnoviť.
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PREČO OBNOVOVAŤ VEREJNÉ BUDOVY 

• Nevyhovujúci technický stav budov – nedostatky a poruchy obvodového 
a  strešného plášťa, nedostatočná hydroizolácia striech a  netesné otvoro
vé výplne (okná, dvere), dožívajúce rozvody vykurovania, elektriny, ply
nu, vody a kanalizácie.

• Nedostatočná tepelná ochrana vplýva na spotrebu energie a okrem iného 
spôsobuje vysoké tepelné straty v zime a prehrievanie vnútorného prostre
dia v lete. 

• Nízka kvalita vnútorného prostredia – častými javmi sú prievan, chlad, 
vlhké vnútorné povrchy, na ktorých sa darí plesniam, nekvalitné osvetlenie 
a pod. Takéto prostredie je nielen nezdravé, ale ani neprispieva ku kvalitné
mu výkonu v práci či pri vzdelávaní.  
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AKO A ČO OBNOVOVAŤ

Vzhľadom na priemerný vek a technický stav verejných budov je vhod
né realizovať obnovu stavebných častí a technického zariadenia budov 
spoločne. Iba takýto prístup vytvára predpoklady na maximálne úspory 
energie, predĺženie životnosti a bezproblémovú prevádzku budovy.

Prioritou je najprv znížiť potrebu energie „zateplením“ a  výmenou 
okien. Až následne treba pokrývať nevyhnutnú potrebu z účinných sys
témov zásobovania teplom, chladom, osvetlenia a vetrania alebo z obno
viteľných zdrojov energie. 

Okrem toho odporúčame venovať pozornosť napríklad kvalite umelého 
osvetlenia, spôsobu hospodárenia s vodou, inštalácii núteného vetrania 
s  rekuperáciou tepla či zhotoveniu zelenej strechy. Zabudovanie systé
mov monitorovania a  riadenia spotreby energie je v záujme efektívnej 
prevádzky budovy. 

Obnova budovy sa vykonáva raz za približne 30 rokov, preto odporúča
me realizovať obnovu na čo najvyššej úrovni energetickej hospodárnosti 
s prihliadnutím na ekonomickú zmysluplnosť, aby sa nie optimálny stav 
nekonzervoval na dlhé desaťročia dopredu. 
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AKO POSTUPOVAŤ (NIELEN) PRI PRÍPRAVE  
HĹBKOVEJ OBNOVY BUDOVY

Dôsledná príprava obnovy je predpokladom, že obnova splní všetky požia
davky a očakávania a minimalizuje nepríjemné prekvapenia  počas realizácie 
obnovy a prevádzky budovy. 

Uvedený postup krokov má svoju logickú nadväznosť, ktorej hlavným cie
ľom je zabezpečenie výslednej kvality obnovenej budovy. Časová a finančná 
investícia do dôkladnej prípravy obnovy sa samosprávam vrátia počas ďalších 
rokov prevádzky obnovenej budovy.

PRÍPRAVA HĹBKOVEJ OBNOVY BUDOV

  Prípravná fáza:

1. analýza budúceho využitia budovy
2. energetický audit
3. výber projektanta

 Fáza spracovania projektovej dokumentácie:

4. projektová dokumentácia obnovy budovy
5. rozpočet

 Realizačná fáza

6. model financovania
7. výber generálneho dodávateľa – zhotoviteľa
8. výber stavebného dozoru
9. energetický certifikát
10. prebratie stavby a kolaudácia

 Prevázková fáza
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JEDNOTLIVÉ KROKY HĹBKOVEJ OBNOVY BUDOV

Prípravná fáza

1 Analýza budúceho využitia budovy

Cieľom analýzy je určiť funkčné využitie danej budovy v budúcnosti. Mala by 
odpovedať na tieto otázky:

• Je obnova potrebná? 

• Ako sa bude budova používať počas nasledujúcich dekád – dôjde k zmene 
využitia a vyťaženosti budovy s ohľadom na demografický vývoj?

 • Ako kvalitnú budovu chceme po obnove mať – do akej hĺbky chceme bu
dovu obnovovať? (pozri: Obnova s prvkami zelených budov)

Výhody kvalitnej obnovy budov

Čo získate 
kvalitnou 
hĺbkovou 
obnovou 
budovy?

Úspora 
nákladov na 

energiu, údržbu 
a opravy 
budovyZlepšenie 

vonkajšieho 
vzhľadu 
budovy

Ekologický 
prínos –  zníženie 

produkcie CO2

Odstránenie 
havarijného 

stavu, statických 
porúch

Zlepšenie 
tepelnej a 

akustickej pohody 
vo vnútorných 

priestoroch 

Odstránenie 
hygienických 
nedostatkov, 
prehrievania 

interiéru 
v lete

Predĺženie 
životnosti 

budovy
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2 Energetický audit

Energetický audit môže vykonávať iba energetický audítor vedený v zozname 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Má odporúčací charakter a od
povedá na tieto otázky:

•  Aký je súčasný stav budovy? (Audítor po vykonaní meraní popíše stav 
stavebných konštrukcií, technických zariadení budovy a spôsobu jej pre
vádzky.)

• Aké opatrenia na zníženie potreby energie môžeme vykonať?

• Koľko energie a prevádzkových nákladov vďaka tomu ušetríme?

•  Chceme využiť garantovanú energetickú službu na obnovu technických 
zariadení budovy? (pozri: Garantovaná energetická služba)

3 Výber projektanta

Projektant vypracovaním projektovej dokumentácie významne ovplyvní rea
lizáciu a prínos obnovy budovy. Projektovú dokumentáciu pre stavebné po

Garantovaná energetická služba  

Vlastnosti GES ju predurčujú na obnovu najmä technických zariade
ní budov; návratnosť obnovy stavebných konštrukcií presahuje bež
ný horizont poskytovania GES. Najdôležitejšou výhodou GES je, že 
jej poskytovateľ zaručuje správcovi budovy istú úroveň úspor energie 
a na tento účel vykonáva po dobu trvania zmluvy o GES aj energetický 
manažment v budove. Poskytovateľ tiež preberá na seba zodpovednosť 
za prípravu a realizáciu obnovy (technických zariadení) a zároveň po
skytuje financovanie na realizáciu týchto opatrení. Zákazník – správ
ca budovy tak získava jednak dodávku obnovy technických zariadení 
na kľúč, ale tiež predvídateľnosť svojich prevádzkových nákladov na 
mnoho rokov dopredu a tiež dôsledne zaškolený personál na jej efek
tívnu prevádzku aj po skončení zmluvného vzťahu s poskytovateľom 
GES.
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volenie môže zhotoviť iba autorizovaný stavebný inžinier alebo autorizovaný 
architekt vedený v príslušnom zozname.

Odporúčania pri výbere projektanta:

• Obstarávať na základe presných požiadaviek vyplývajúcich z  funkčného 
využitia budovy po obnove a energetického auditu, nielen na základe naj
nižšej ceny.

• Obstarávať hlavného projektanta, ktorý zabezpečí celkové riešenie projek
tovej dokumentácie, a teda všetky potrebné profesie z jednotlivých oblastí.

• Požadovať princípy integrovaného projektovania – jednotlivé profesie od 
začiatku spolupracujú paralelne s jedným cieľom a nie postupne. 

• Obstarávať zhotovenie projektovej dokumentácie na úrovni realizačnej 
projektovej dokumentácie, nielen na úrovni pre stavebné povolenie.  

• Požadovať pozitívne referencie projektanta na obdobných prácach. 

• Požadovať aktívnu súčinnosť projektanta pri zhotovovaní obnovy (autor
ský dozor) a pri uvádzaní obnovenej budovy do prevádzky.
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Fáza spracovania projektovej dokumentácie

4 Projektová dokumentácia obnovy budovy

Kvalitná projektová dokumentácia vychádza zo zistenia aktuálneho stavu 
budovy, potrieb investora a výsledkov energetického auditu.  

Odporúčame pripraviť projektovú dokumentáciu v podrobnosti pre realizá
ciu stavby, nielen pre vydanie stavebného povolenia.

Významné súčasti dobre obstaranej a  kvalitne spracovanej projektovej doku
mentácie sú:

• Statický posudok. 

• Projektové energetické hodnotenie. (Od porúčame porovnať ho s výsled
kom energetického auditu.)

• Časový harmonogram obnovy s postupnosťou uskutočnenia jednotlivých 
činností.

• Výkaz výmer – zoznam prác a materiálov s vyčíslenými množstvami, ktorý slúži 
na spracovanie rozpočtu obnovy a ako podklad pre výber dodávateľa stavby. 

• Rozpočet. 
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5 Rozpočet

Diskusia správcu budovy a projektanta by sa mala zamerať aj na už spome
nuté kvalitatívne parametre a nesústreďovať sa výlučne na výšku investičných 
nákladov na obnovu. 

Pri rozhodovaní o výške investičných nákladov treba zohľadniť:

• Náklady počas celej životnosti budovy – teda nielen začiatočné investičné 
náklady, ale aj prevádzkové náklady a náklady na údržbu budovy. 

• Nákladovú efektívnosť jednotlivých riešení obnovy vzhľadom na reálne 
využitie budovy v budúcnosti.

• Nefinančné prínosy opatrení obnovy budovy – napríklad nútené vetranie samo 
osebe nemusí prinášať úspory prevádzkových nákladov, ale vďaka skvalitneniu 
vnútorného prostredia zvyšuje produktivitu používateľov pri práci alebo vzde
lávaní.

Realizačná fáza

6 Model financovania

Pripravuje sa na základe rozpočtu obnovy budovy. 

Možnosti financovania: 

• Nenávratné formy: rôzne granty a dotácie umožňujú získať nenávratné 
finančné prostriedky vo výške 85 a viac percent; sú však časovo a admi
nistratívne zložité. 

• Návratné formy: napríklad  klasický bankový úver. Získať úver je rýchle 
a flexibilné.

• Kombinované formy: kombinácia úveru s grantovou zložkou nároko
vateľnou za predpokladu splnenia istých kritérií.

Po kvalitnej hĺbkovej obnove verejných budov dochádza k  zníženiu pre
vádzkových nákladov (vďaka nižšej potrebe a spotrebe energie). To vytvára 
priestor na splátky prípadného úveru, resp. na platby za energetickú službu 
bez neúmerného zvýšenia bežných výdavkov samosprávy.
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7 Výber generálneho dodávateľa – zhotoviteľa

Pri výbere generálneho dodávateľa – zhotoviteľa nie je vhodné orientovať 
sa len na cenu. Nízka cena často znamená nekvalitné zhotovenie, prípadne 
dodatočné náklady pri realizácii alebo využívaní budovy. 

Zhotoviteľ sa vyberá na základe verejného obstarávania. Pokiaľ nemáte špe
cialistu na verejné obstarávanie, vyhľadajte poradcu, ktorý vám pomôže zostaviť 
súťažné podklady.

Pri výbere sa zamerajte na tieto skutočnosti:

• Preukázanie toho, že generálny zhotoviteľ zastrešuje všetky profesie na vy
konanie potrebných stavebných prác. 

• Pozitívne referencie, ktoré si môžete overiť. 

• Dodržanie výkazu výmer a všetkých ďalších podmienok na predloženie 
ponuky zo súťažných podkladov. 

• V cenovej ponuke na použitie stavebných materiálov a výrobkov, ktorých 
vlastnosti sa zhodujú s návrhom projektanta v projektovej dokumentácii.  

 • Uprednostnenie certifikovaných stavebných výrobkov.
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• Predloženie licencií na zabudovanie stavebných výrobkov od zhotoviteľa.

• Zahrnutie presného časového harmonogramu do zmluvných podmienok  
a sankcie za jeho nedodržanie.

• Spracovanie a odovzdanie „manuálu efektívnej prevádzky obnovenej bu
dovy“. 

• Aktívnu súčinnosť generálneho zhotoviteľa počas uvádzania budovy 
do prevádzky v spolupráci s projektantom.

8 Výber stavebného dozoru

Stavebný dozor zastupuje záujmy vlastníka pri realizácii stavby, môže však 
pomôcť už pri výbere zhotoviteľa. Stavebný dozor môžu vykonávať iba od
borne spôsobilé osoby vedené v zozname Slovenskej komory stavebných in
žinierov.  

Pri výbere stavebného dozoru odporúčame:

•  Požadovať skúsenosti s  projektmi obnovy budov a  pozitívne referencie, 
ktoré sa dajú overiť. 

•  V  zmluvných podmienkach presne vymedziť zodpovednosti. Stavebný 
dozor počas realizácie obnovy kontroluje, či práce pokračujú podľa pro
jektovej dokumentácie, či sa dodržiavajú technické riešenia a stanovené 
postupy prác, či materiál privezený na stavbu zodpovedá dohodnutej kva
lite podľa projektovej dokumentácie, či sa nezamenil stavebný výrobok 
za výrobok iných parametrov. Stavebný dozor má kontrolovať aj faktúry 
a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci na stavbe.  

9 Energetický certifikát

Energetický certifikát je nevyhnutný na vydanie kolaudačného rozhodnu
tia. Spracovať ho môže iba odborne spôsobilá osoba vedená v zozname Slo
venskej komory stavebných inžinierov.

Energetický certifikát obsahuje údaje o  dosiahnutej úrovni energetickej 
hospodárnosti budovy a  aj o tepelnotechnických vlastnostiach stavebných 
konštrukcií po ich obnove. Slúži preto aj na kontrolu kvality zhotovenia obno
vy. V prípade, že v energetickom certifikáte uvedené hodnoty potreby energie 



SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

PRÍPR AVA HĹBKOVE J OBNOV Y VERE JNÝCH BUDOV

Energetický certifikát
vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č

Názov budovy:
Ulica, číslo:
Obec:
Okres:
Účel spracovania: Nová budova

Parc. č.:
Katastrálne územie:

Podiel celkovej podlahovej plochy:
3 - administratívna budova 100,0%

 Celková podlahová plocha v m :2 654,94

 Rok kolaudácie budovy: 1962

 Posledná významná obnova: 2008

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

 Potreba energie na vykurovanie: E
 Potreba energie na prípravu teplej vody: B
 Potreba energie na chladenie a vetranie: B
 Potreba energie na osvetlenie: E EN

ER
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K
Á
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O

SP
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 B
U
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Kategória budovy:
3 - administratívna budova

Celková
potreba
energie

Primárna
energia

Globálny ukazovateľ:
Primárna energia

176
2kWh/(m .a)

343
2kWh/(m .a)

Rr

Rs

Nízka potreba energie

A0 / A1 / A

B

C

D

E

F

G
Vysoká potreba energie

D
C

Normalizované hodnotenie:  

Prevádzkové hodnotenie:

Minimálna požiadavka R  :r 115 240

Typická budova R  :s 218 480

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m .a)2

 Rok Priemer
 Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m .a)2

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:
 Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: Nie je
 Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody: Nie je
 Rekuperácia tepla: Nie je
 Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja: Nie je

 Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m .a):2 Nie je

 Emisie CO2  v kg/(m .a) 56,342

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 >110
Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:
 Obvodový plášť:
 Strecha:
 Podlaha:
 Otvorové konštrukcie:
 Vykurovanie:
 Príprava teplej vody:
 Chladenie/vetranie:
 Osvetlenie:
 Obnoviteľné zdroje energie:
 Iné:

Zateplenie stien KZS na báze EPS-F s hrúbkou 100 mm
Obnova vrstiev terasy bytového podlažia na normalizovanú hodnotu U = 0,20 W/(m2.K)
Zateplenie stropu nad suterénom s MW hrúbky 50 mm

Vyhovujú súčasným požiadavkám, opatrenia na zlepšenie EHB sa nenavrhujú
Opatrenia na strane vykurovacieho systému sa nenavrhujú.

Opatrenia na zlepšenie EHB sa nenavrhujú
Bez navrhovaných úprav

Vymeniť žiarivky T8 za T5 a nízkostratové predradníky za elektronické predradníky
Nie je

Dátum vyhotovenia: 23. 8. 2013 Platnosť najviac do: 23. 8. 2023
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:

IČO: DIČ:

Kontakt: Podpis a pečiatka:
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a súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých stavebných a otvorových konštruk
cií sú horšie ako hodnoty uvedené v projektovom energetickom hodnotení, 
odporúčame žiadať vysvetlenie od zhotoviteľa stavby ešte pred jej prebratím. 

10 Prebratie stavby a kolaudácia

Po dokončení realizácie nasleduje odovzdanie diela a jeho prebratie formou 
preberacieho protokolu, ak to nie je určené inak, a kolaudácia. Pri preberaní 
sa stretáva vlastník – investor, stavebný dozor a zhotoviteľ, ktorý realizoval 
obnovu. Preberania stavby sa môže zúčastniť aj projektant. Zhotoviteľ odo
vzdáva vlastníkovi kópiu stavebného denníka, projektovú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby, platné certifikáty a  záručné listy výrobkov 
a zariadení. Pri preberaní sa do protokolu uvedú prípadné nedostatky, ktoré 
vznikli počas realizácie, a prípadne zistené nedorobky. Zhotoviteľ je povinný 
tieto nedostatky a nedorobky odstrániť v dohodnutej lehote. Pri kolaudácii 
musí byť predložený vyhotovený energetický certifikát budovy po významnej 
alebo hĺbkovej obnove.

Prevádzková fáza

Kvalita realizácie budovy a  funkčnosť zariadení sa ukáže počas prvých 
dvoch rokov používania budovy. V prípade nesprávneho spôsobu prevádzky 
nedosiahne ani najlepšie obnovená budova očakávané úspory a používateľský 
komfort.

Preto odporúčame:

• Požadovať súčinnosť projektanta a generálneho zhotoviteľa aj vo fáze uvá
dzania budovy do prevádzky. Jednak pri zaškolení príslušných pracovní
kov zodpovedných za prevádzku budovy, ale tiež pri doladení nastavenia 
jednotlivých technických zariadení a pod. 

• Venovať zvýšenú pozornosť funkčnosti technických zariadení a kvalite 
vyhotovenia obnovy stavebných konštrukcií s cieľom identifikovať a po
žadovať odstránenie chýb v rámci záruky v zmysle zmluvy o diele. 

• Vykonávať pravidelné kontroly a revízie stanovené všeobecne záväznými 
predpismi a návodmi na prevádzku zariadení, aby sa na nové alebo obno
vené technické zariadenia vzťahovala záruka.

• Vyškolenie všetkých používateľov budovy o spôsobe používania a osa
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denie inštrukcií na ovládanie jednotlivých prvkov na viditeľných 
miestach (napríklad kúrenie, ventilácia alebo otváranie okien). Použí
vateľskému správaniu je potrebné venovať dlhodobú a trpezlivú osvetu, 
lebo len správnym používaním možno dosiahnuť očakávané prevádz
kové náklady a komfort v budove.  

• Dôsledné prevádzkovanie budovy v súlade s manuálom efektívnej pre
vádzky budovy, ktorý vypracoval generálny zhotoviteľ, nielen počas 
záručnej doby, ale aj po jej uplynutí. Rovnako je potrebné investovať do 
priebežnej údržby a opráv budovy a jej technických zariadení – včasné 
odstránenie malých porúch je prevenciou vzniku veľkých problémov, 
ktorých riešenie je omnoho drahšie, časovo náročnejšie a často obme
dzuje prevádzku budovy. 
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ZÁVER

Kvalitná príprava hĺbkovej obnovy budov je základom jej úspešnej realizácie. 
A úspešná realizácia hĺbkovej obnovy prináša úspory nákladov, skvalitnenie 
vnútorného prostredia a ochranu životného prostredia znížením emisií. Hoci, 
ako sme už naznačili, tento dôsledný prístup k príprave a realizácii obnovy je 
časovo i finančne náročnejší, je tiež predpokladom spokojnosti s výsledkom 
obnovy a prevenciou proti sklamaniam, nepríjemným prekvapeniam a navy
šovaniu nákladov obnovy. 

V  tejto príručke sme vám hutným spôsobom priblížili metodiku kva
litnej prípravy hĺbkovej obnovy budov. Veríme, že bude pre vás dobrým 
pomocníkom. Ak budete potrebovať poradiť alebo získať kontakty na od
borníkov, ktorí vám môžu pri kvalitnej príprave hĺbkovej obnovy pomôcť, 
radi vám ich sprostredkujeme.
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OBNOVA S PRVKAMI ZELENÝCH BUDOV

V budovách trávia ľudia až 90 % svojho času. V pracovnom prostre
dí je to približne tretina ľudského života. Preto je veľmi dôležité, aké je 
vnútorné prostredie týchto priestorov.

Zdravé vnútorné prostredie, ktoré je jedným z charakteristických 
znakov zelených budov, má významný vplyv aj na zdravie zamestnan
cov a následne na ich pracovnú produktivitu. Výstavbou alebo ob
novou budov so zelenými prvkami je preto možné nielen významne 
ušetriť náklady na energie, ale aj náklady na zamestnancov, ktorí budú 
zdravší, spokojnejší a produktívnejší.

Zamerať sa treba najmä na tieto oblasti:
Osvetlenie. V prvom rade je potrebné využiť najzdravšie a najlac

nejšie denné svetlo. Pri návrhu umelého osvetlenia je potrebné zvážiť 
jeho kvalitu, nielen úspornosť.

Nútené vetranie s  rekuperáciou tepla. Jediný spôsob, ako zabez
pečiť v budove vždy čerstvý vzduch a zároveň neplytvať energiou na 
vykurovanie alebo chladenie pri vetraní oknami.

Hospodárenie s vodou a využitie dažďovej vody. Jednoduché opat
renia znižujú spo trebu vody v budove a jej okolí, napríklad pri zavlažo
vaní. Zelené strechy zlepšujú mikroklímu v okolí budovy. 

Výmena otvorových konštrukcií. Pri výbere okien je dôležitá 
ich schopnosť znížiť straty energie, ale aj prepúšťať slnečnú ener
giu a denné svetlo. Vonkajšie tienenie bráni prehrievaniu interiéru 
v lete. 

Obnova stavebných konštrukcií teplovýmenného obalu budovy. 
Ideálny výsledok sa dosiahne iba zateplením obvodového plášťa, stre
chy a stropu nad suterénom súčasne. Pri výbere tepelnej izolácie treba 
zvážiť aj jej protipožiarne vlastnosti, nasiakavosť či zvukovoizolačné 
vlastnosti. Veľkú pozornosť treba venovať riešeniu detailov, aby ne
vznikali tepelné mosty.

Obnova technických systémov v  budove. Hydraulické vyregu
lovanie vykurovania a  tepelná izolácia rozvodov predstavujú ne
vyhnutné minimum. Obnoviteľné zdroje energie môžu priniesť 
ďalšie úspory.

Príprava na energetický manažment budovy. Je kľúčom k  tomu, 
aby sa využil potenciál úspor energie a zníženia nákladov, ktorý sa vy
tvoril obnovou budovy. 
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SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Hlav
ným cieľom neziskovej organizácie je podporovať rozvoj trhu, legislatívne 
zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa budovy s nízkou 
potrebou energie a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. 
Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby ľudia vedeli, čo sú 
udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať. 

BUILD UPON

Európske rady pre zelené budovy pripravili spoločný projekt BUILD UPON, 
ktorého cieľom je pomôcť vládam zúčastnených krajín pri aktualizácii a re
alizácii národných Stratégií obnovy budov. Do tohto projektu sa zapojila aj 
Slovenská rada pre zelené budovy, ktorá vytvára priestor na širokú diskusiu 
vlastníkov budov, odborníkov a podnikateľských subjektov za účelom formu
lácie odporúčaní pre spomínanú aktualizáciu Stratégie obnovy budov. Build 
Upon je dvojročný (2015 – 2017) inovatívny projekt financovaný z programu 
Európskej únie Horizont 2020. 
www.buildupon.eu

Autorský kolektív: Janka Kmeťková, Andrea Peverley, Ladislav Piršel, Peter 
Robl, Vladimír Vicena, Marek Kremeň 

Recenzenti: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, 
CSc., prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

Foto: HANT BA

Rok vydania: 2016



ČLENOVIA

SLOVENSKÁ RADA 
PRE ZELENÉ BUDOVY

ZAKLADAJÚCI PARTNERI

DELTA

SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

STRATEGICKÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

KOOR
E       N       E       R       G       I       E

VCES

A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

®



SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY –
HLAVNÝ AMBASÁDOR UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBY 

NA SLOVENSKU
Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a  esteticky navrhované budovy so 
zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali 
na Slo vensku štandardom.

Misiou SKGBC je:
• podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe 

• informovanie a osveta verejnosti

Zasadzujeme sa o to, aby:

• ľudia vedeli, čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať

• sa zvýšila informovanosť o výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby

• sa zvýšila informovanosť o dostupných zelených technológiách a alternatívach 
k zaužívaným stavebným materiálom a postupom

• sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a aktívna 
spolupráca všetkých aktérov procesu

SKGBC vníma všetky tri piliere udržateľnosti:
• ekonomiku 

• ekológiu

• sociálne aspekty 
ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade.

POTREBUJETE POMÔCŤ? OBRÁŤTE SA NA NÁS!
SKGBC vám pomôže:

• absolvovať celý proces prípravy obnovy

• pri vypracovaní energetickej a udržateľnej koncepcie budovy

• pri výbere energetického audítora, projektanta…

• pri posúdení návrhu z hľadiska budúcej energetickej spotreby

• navrhnúť ďalšie opatrenia na skvalitnenie vnútorného prostredia

• a ďalšie…

KONTAKT:
Slovenská rada pre zelené budovy 

Slovak Green Building Council
Vajnorská 8/A

831 04 Bratislava

02/38 10 35 68
www.skgbc.org

office@skgbc.org


