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Vážení členovia SKGBC a priatelia zelených budov,

ubehol  rok  odkedy  začala  fungovať  Slovenská  rada  pre  zelené  budovy  so  zvoleným 
Predstavenstvom.  Ako  jej  prvý  predseda  a spoluzakladateľ  by  som  chcel  krátko  zbilancovať 
uplynulý rok a načrtnúť naše ďalšie vízie. Bolo to nedávno čo prvých pár firiem začalo uvažovať 
o združení s cieľom rozvíriť hladinu diskusie a povedomia o zelených budovách na Slovensku. Po 
roku a pol je týchto významných firiem uvedomujúcich si nevyhnutnosť niečo podniknúť v tejto 
oblasti už takmer päťdesiat. Toto číslo hovorí samo za seba pokiaľ uvažujeme, či naša myšlienka 
bola  správna  a či  sme  sa  rozbehli  správnym  smerom.  Mal  som  možnosť  byť  pri  mnohých 
stretnutiach s domácimi, alebo zahraničnými firmami, s predstaviteľmi samosprávy a vlády SR či 
dokonca s našimi europoslancami v Európskej únii. Kdekoľvek zaznela téma zelených budov, všetci 
vyjadrili sympatie a podporu. 

Všetci totiž rozumejú potrebám budúcnosti. Iné to už bolo pri rozhovoroch s bežnými ľuďmi. Tí 
znalejší už o zelených budovách niečo počuli, a tí menej znalí žili vo vedomí, že budovy so zelenou 
fasádou nie  sú  príliš  pekné.  Aký to  bol  údiv,  keď si  uvedomili,  že  takmer  celý  život  trávime 
v budovách, ktoré majú výrazný vplyv na naše zdravie a že budovy spotrebujú viac energie, než 
priemysel či doprava. Rovnako ako sa pred rokmi začalo hovoriť o úsporných žiarovkách a autách 
s nízkou spotrebou, tak aj pred rokom Slovenská rada pre zelené budovy začala šíriť osvetu u nás. 
Vďaka jej činnosti sa podarilo mnoho úspešných akcií a udalostí, školení, workshopov a seminárov 
alebo  výletov  za  zelenými  budovami  v zahraničí.  Uverejnilo  sa  mnoho  článkov  v novinách 
a časopisoch,  prebehli  diskusie  v rádiách  alebo  aj  televízii.  Aj  takto  sa  nám  podarilo  dostať 
k ľudom informácie o zelených budovách. Treba si však uvedomiť, že sme stále na začiatku. 

Čaká nás ešte mnoho úsilia a práce, kým aj na Slovensku bude štandardom to, čo je bežné v iných 
krajinách v Európe alebo svete. V prvom rade musíme dosiahnuť efektívnu spoluprácu s tvorcami 
zákonov a ľuďmi, ktorí majú vplyv a pomôžu vytvoriť lepšie prostredie pre bežných ľudí, ktorí chcú  
bývať v kvalitnejších a úspornejších budovách, ale aj pre podnikateľov v tomto sektore. Musíme 
pokračovať  v osvete  a hovoriť  viac  o zelených  budovách,  pripraviť  možnosti  na  vzdelávanie 
odborníkov a v neposlednom rade sa sami zasadzovať o to, aby boli vytvorené nové príležitosti na 
udržateľnú  výstavbu.  Toto  všetko  sú  úlohy  Slovenskej  rady  pre  zelené  budovy  na  najbližšie 
obdobie.  Musí  byť  ešte  silnejšia  ako  teraz,  aby  dokázala  plniť  svoje  poslanie.  Som  pevne 
presvedčený, že o rok budeme ešte ďalej a tiež, že bude na Slovensku oveľa viac zelených budov 
ako dnes. Aby sa nám to podarilo, bude potrebné, aby sme sa o to pričinili všetci.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Peter Kysela
Predseda Predstavenstva 

Slovenská rada pre zelené budovy
Bratislava, 11. mája 2012
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 1 ROZVOJ ORGANIZÁCIE A JEJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE
 1.1 REKAPITULÁCIA PRÍPRAVNÉHO OBDOBIA A ZAČIATOK AKTÍVNEJ ČINNOSTI

Na počiatku  Slovenskej  rady pre zelené  budovy bolo  nadšenie  malej  skupiny  firiem a 
inšpirácia od susedov aj zo vzdialenejšieho sveta. Pri  vzniku organizácie stálo 6 firiem, 
aktívnych  v  stavebnom sektore  na  Slovensku  (Arch.Design  Slovakia,  Knauf  Insulation, 
REDESIGN, PBA International, Elektrodesign Ventilátory a Traficon Slovakia) a inšpiráciou 
bola  pre  nich  najmä  skúsenosť  zo  susedných  Čiech,  kde  bola  väčšina  z  nich  členmi 
podobnej organizácie (CZGBC) s ani nie 2-ročnou históriou, ktorá však vykazovala známky 
veľmi  životaschopného  rozvoja.  Prípravné  obdobie  na  založenie  SKGBC  prebiehalo  od 
úvodných stretnutí zakladateľov nad kávou a plánmi na jar 2010 do novembra toho istého 
roku, keď bola Rada na Slovensku formálne registrovaná. Ešte 19. októbra 2010 sa vo 
veľmi pozitívnej atmosfére konalo inauguračné stretnutie SKGBC za podpory britského a 
amerického veľvyslanectva na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo vyše sto popredných 
predstaviteľov  stavebného  biznisu  a  relevantných  inštitúcií.  Slovenská  rada  pre  zelené 
budovy bola o pár týždňov oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra ako občianske 
združenie  –  nezisková členská organizácia  -  22.  novembra 2010.  V januári  sa k  Rade 
formálne prihlásili prví zakladajúci partneri a svoju aktívnu činnosť SKGBC naplno rozbehla 
začiatkom februára 2011 po prijatí výkonnej riaditeľky. 

   

V tomto úvodnom období bola mimoriadne dôležitá najmä podpora členských spoločností - 
zakladajúcich partnerov,  ako aj  o  niečo staršej  sesterskej  organizácie  Českej  rady pre 
šetrné budovy (CZGBC), ktorá sa ochotne podelila o svoj know-how a skúsenosti.

 1.2 VÝVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE OD ZAČIATKU FUNGOVANIA SKGBC

Medzi zakladateľmi SKGBC figurujú zástupcovia šiestich firiem. Na začiatku svojej aktívnej 
činnosti  vo  februári  2011  mala  SKGBC  už  10  riadnych  členov  a  do  prvého  Valného 
zhromaždenia  v  máji  toho  istého  roku  ich  počet  vzrástol  na  23.  Vďaka  postupnému 
rozširovaniu aktivít Rady, intenzívnej medializácii otázok udržateľnej výstavby a zvyšovaniu 
prestíže organizácie do konca roka 2011 počet riadnych členov narástol na 34, z toho 26 
zakladajúcich partnerov, ktorí nielen finančne, ale aj svojou aktívnou účasťou a expertízou 
podporili Radu v úvodných fázach. 
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Do konca januára 2012, v závere prvého roka aktívnej činnosti, pribudli ďalší traja, vrátane 
prvého pridruženého člena (TSÚS) a Rada sa zároveň rozhodla čestným členstvom oceniť 
dvoch  zástupcov  akademickej  obce,  ktorí  svojou  expertízou  a  aktívnou  podporou 
významne prispeli k rozvoju SKGBC - prof. Dušana Petráša zo SvF STU a prof. Roberta 
Špačeka z FA STU. Pri druhom Valnom zhromaždení organizácie, 16. mája 2012, registruje 
Slovenská rada pre zelené budovy 43 členov (42 riadnych členov, 1 pridružený člen). 

Kontakt: SKGBC, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/38103568, office@skgbc.org, www.skgbc.org   5

mailto:office@skgbc.org
http://www.skgbc.org/


Správa o činnosti | Activity Report (05/2011-05/2012)
Slovenská rada pre zelené budovy | Slovak Green Building Council

V súčasnosti je možné stať sa členom SKGBC v niekoľkých kategóriách – pre firmy je 
určené riadne členstvo (pre podnikateľské subjekty, kategórie sú určené podľa veľkosti 
firmy),  pre  odborných  partnerov  pridružené  členstvo  (pre  neziskové  organizácie, 
akademikov a individuálnych záujemcov) a čestné členstvo (pre osobnosti, ktoré významne 
prispeli k rozvoju Rady a udržateľnej výstavby na Slovensku). Členské práva a povinnosti 
upresňujú Stanovy organizácie,  pričom výšku členského poplatku schvaľuje na základe 
mandátu členskej schôdze a podľa aktuálnej situácie Predstavenstvo. Členské výhody a 
možnosti  na aktívnu spoluprácu na tejto platforme sa neustále rozširujú s aktivitami a 
záberom Rady. V reakcii na dopyt firiem sa uvažuje o zriadení kategórie Exkluzívny člen 
pre členské spoločnosti, ktoré majú záujem sa výraznejšie zviditeľniť a podporiť SKGBC v 
určitom období. 

SKGBC  má  taktiež  pomerne  širokú  základňu  partnerov  a  spolupracovníkov,  s  ktorými 
rozvíja svoje aktivity a prizýva ich na podujatia. Patria k nim: Strategický partner (STU), 
Partneri (iEPD, ArTUR, UEEA FA STU, IUR), Exkluzívni poskytovatelia služieb (firmy, ktoré 
poskytujú služby SKGBC zadarmo alebo bartrovou formou – GEEX, Amorandi Design, +421 
Studio, Kharisma, AK Bukovinský & Chlípala) a Mediálni partneri (ASB, Eurostav, Stavebné 
noviny, Development News a Zelená architektúra). 
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 1.3 ŠTRUKTÚRA VEDENIA A PREDSTAVENSTVO

Slovenská  rada  pre  zelené  budovy  je  členská  organizácia,  ktorej  aktivity  na  podporu 
udržateľnej a kvalitnej výstavby na Slovensku, majú smerovať k zlepšeniu podmienok na 
trhu a rozvoju podnikateľských možností  všetkých členov.  Preto aj  smerovanie,  rozsah 
aktivít a rozvoj SKGBC výrazne ovplyvňujú práve členovia. Vedenie organizácie pozostáva z 
členskej schôdze (Valného zhromaždenia), ktorá sa stretáva najmenej raz ročne (zvyčajne 
v máji), a tá volí z radov riadnych členov SKGBC Predstavenstvo. Predseda, podpredseda a 
pokladník, ktorí sú volení spomedzi členov Predstavenstva, spolu s výkonným riaditeľom 
tvoria Výkonný výbor SKGBC, ktorý riadi a zabezpečuje každodenné fungovanie Rady.  

V úvodnom období až do prvého Valného zhromaždenia,  funkciu vedenia a dozorného 
orgánu plnil  prípravný výbor v zložení:  Peter Kysela za Arch.Design, Roman Bahník za 
REDESIGN, Ira Rubenstein za Traficon, Ondřej Šrámek za Knauf Insulation, Pavel Žemlička 
za PBA, Petr Gardelka za Elektrodesign, Rastislav Badalík za Bischoff a Miroslav Maduda, 
EHBstav.  Na  pravidelných,  prakticky  každotýždenných  stretnutiach  sa  riešili  otázky 
fungovania sekretariátu, prvé podujatia, korporátna identita a propagácia, či partnerstvá. 
Prvé riadne Predstavenstvo, ktoré malo 7 členov bolo zvolené na ročné obdobie počas 
Valného  zhromaždenia  10.  mája  2011.  Okrem  členov  prípravného  výboru  P.  Kyselu 
(predseda), R. Badalíka (podpredseda), I. Rubenstein (pokladník), R. Bahník a O.  Šrámek 
(členovia), sa do prvej správnej rady SKGBC dostali aj Pavol Praženica (Schneider Electric) 
a  Pavol  Kukura  (e-Dome).  Počas  jeho  funkčného  obdobia  sa  výrazne  posilnila  pozícia 
SKGBC, rozvinuli nové partnerstvá, nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli, a 
spustila  sa  vážnejšia  diskusia  o  zelených  budovách,  energetickej  hospodárnosti  a 
certifikátoch udržateľnej výstavby. 
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 1.4 SEKRETARIÁT SKGBC A SPOLUPRACOVNÍCI

Sekretariát SKGBC začal oficiálne fungovať vo februári 2011, pričom na začiatku mal len 
jediného  zamestnanca,  výkonnú  riaditeľku  Vladimíru  Bukerovú.  Prvým  zadaním  bolo 
postaviť  organizáciu  na  nohy  a  nastaviť  interné  procesy,  aby  dokázala  samostatne  a 
životaschopne fungovať. Neskôr nasledovala organizácia podujatí,  nábor nových členov, 
propagácia cieľov Rady a rozvoj spolupráce s inými organizáciami. V lete posilnila SKGBC 
asistentka Martina Ehrenbergerová, ktorá spočiatku pracovala ako dobrovoľníčka a neskôr 
sa  stala  nenahraditeľným  pilierom  administratívneho  zázemia  organizácie.  Vďaka 
výborným vzťahom a spolupráci s Vysokou školou manažmentu - City University of Seattle 
sa tím spolupracovníkov SKGBC rozšíril o aktívnu skupinu dobrovoľníkov - študentov kurzu 
Green  manažment.  Dobrovoľníci  Eva  Fillová  (SvF  STU),  Simona  Androvicsová,  Arieta 
Humoli,  Katarína  Gajdácsová,  Ivo  Stromšík  (všetci  VŠM)  a Alexander  Baird  (nezávislý 
projektant)  odviedli  a  odvádzajú  perfektnú  prácu  pri  organizačnej  a  administratívnej 
podpore mnohých aktivít a často ich možno vídať aj na podujatiach SKGBC. 

Fungovanie  SKGBC  ako  neziskovej  organizácie  v  prvom  roku  extrémne  uľahčili  aj 
partnerstvá s niekoľkými firmami – Exkluzívnymi dodávateľmi služieb, ktorí podporili Radu 
svojou profesionálnou prácou. Patria k nim: Michal  Korman a GEEX (tvorba a podpora 
webu), Michal Šplho z Amorandi Design štúdio (grafické služby a tlač), +421 Studio (logo 
SKGBC),  Kristína  Havasová  a  Anna  Salvová  z  agentúry  Kharisma  (PR  a  mediálna 
komunikácia),  Advokátska  kancelária  Bukovinský  a  Chlípala  (právne  poradenstvo).  Aj 
vďaka týmto spolupracovníkom a partnerom, ale aj aktivite členských firiem, sa podarilo 
udržať  nízko-nákladový  charakter  fungovania  sekretariátu  a  organizovanie  akcií,  a  na 
maximum využívať členské príspevky v počiatočnom období.

 2 AKTIVITY SKGBC
 2.1 PODUJATIA SKGBC

 2.1.1 PRVÉ AKCIE SKGBC 

Prakticky hneď po tom, ako začal fungovať sekretariát SKGBC, sa naskytla príležitosť vo 
veľkom  štýle  uviesť  problematiku  udržateľnej  výstavby  na  Slovensko  prostredníctvom 
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medzinárodného fóra Build2gether, ktoré sa konalo 31. marca 2011 v spolupráci s ďalším 
zahraničným partnerom,  Rakúskou radou pre  udržateľnú  výstavbu (ÖGNI)  a  za  účasti 
zástupcov Rád pre zelené budovy od susedov Českej republiky a Maďarska. Zúčastnilo sa 
na  ňom  takmer  100  hostí  z  celej  strednej  Európy,  ktorí  diskutovali  o  konkrétnych 
udržateľných projektoch aj o potenciáli  tohto nového trendu v stavebníctve v strednej 
Európe. Po tomto úspešnom medzinárodnom podujatí nasledovala prvá prezentácia SKGBC 
a projektu EcoPoint na Stavebnom fóre v Košiciach a Seminár o energetickej hospodárnosti 
budov na pôde STU, kde asi 30 účastníkov živo debatovalo o tom, akú podporu potrebuje 
nízko-energetická výstavba na Slovensku. Tieto prvé tri podujatia veľmi efektívne podporili  
hlavné ciele Rady a načrtli jej smerovanie v ďalšom období.

 2.1.2 ČLENSKÁ SCHÔDZA 2011

Historicky prvé Valné zhromaždenie (členská schôdza) SKGBC sa konalo v partnerskom 
hoteli Avance v Bratislave 10. mája 2011. Členská základňa SKGBC v tom čase presiahla 
dvadsiatku a na podujatí sa zúčastnilo 45 hostí z členských spoločností. Na programe boli 
aj voľby Predstavenstva, do ktorých sa prihlásilo celkove 12 kandidátov. Novozvolené 7-
členné predstavenstvo začalo ihneď svoju aktívnu prácu na ďalšom rozvoji organizácie.
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 2.1.3 SÉRIA SEMINÁROV O CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOCH

Odpoveďou  na  množiace  sa  otázky  o  medzinárodných  certifikačných  systémoch 
udržateľnej  výstavby bola séria seminárov,  určená najmä členom a partnerom SKGBC, 
ktorej  cieľom  bolo  poskytnúť  účastníkom  základnú  orientáciu  v  týchto  nástrojoch  a 
možnosť  informovane  sa  podieľať  na  certifikovaných  stavebných  projektoch.  Podľa 
abecedného poradia túto sériu zahájil Úvod do britského systému BREEAM (9. júna), ktorý 
je najstarším na svete, nasledoval pomerne nový, precízne prepracovaný nemecký systém 
DGNB používaný rakúskou radou ÖGNI (20. septembra) a ešte do konca roka prišiel na rad 
aj marketingovo najlepšie podchytený a celosvetovo asi najpoužívanejší, americký systém 
LEED.  Zároveň  sa  tu  mohli  prezentovať  projekty  certifikované v  týchto  systémoch  na 
Slovensku alebo v Česku, na ktorých sa podieľali aj členské spoločnosti SKGBC. Na týchto 
seminároch sa  do  certifikačnej  problematiky  vnorilo  okolo  50  účastníkov,  a  čo  nás 
mimoriadne potešilo - aj vďaka tejto vzdelávacej aktivite SKGBC sa o pečať LEED Silver 
uchádza zatiaľ najväčší projekt na Slovensku, administratívno-obchodný komplex Centrál v 
Bratislave, ktorý má byť dokončený do konca roka 2012.

 2.1.4 EXKURZIE 

Veľkému záujmu a podľa ohlasov aj úspechu sa tešili exkurzie za zelenými budovami. Naše 
prvé  kroky  smerovali  samozrejme  k  prehliadke  už  existujúcich  projektov  u  našich 
najbližších susedov. Prvou exkurziou a zároveň prvou spoločnou aktivitou s VŠM – City 
University bola májová návšteva ekocentra Veronika v Hostětíne na Morave, kde pasívny 
dom centra stavala členská spoločnosť Skanska.

Vďaka  ďalšiemu  členovi,  spoločnosti  Velux,  sme  mohli  s  30  účastníkmi  niekoľkokrát 
navštíviť experimentálny projekt aktívneho domu Sunlighthouse v dedine Pressbaum pri 
Viedni (24. augusta a 7. septembra). Ďalšie dve exkurzie takisto smerovali do Rakúska, 
kde sa v okolí  Slovenska nachádza zatiaľ  najviac certifikovaných stavieb.  8. novembra 
2011 sme vďaka výborným kontaktom s ÖGNI mohli navštíviť administratívny komplex Biz 
Zwei  pri  viedenskom výstavisku, supermarket SPAR a budovu Euro Plaza, a potom ku 
koncu mesiaca ešte unikátny projekt EnergyBase pri rakúskom technologickom inštitúte 
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AIT vo Viedeň, kde má výskumný projekt Marek Kremeň z členskej  spoločnosti EXERGY 
Studios, a stavbu Vienna Economic University, kde má projektový manažment na starosti 
ďalší člen SKGBC, Delta Projektconsult.

 2.1.5 SVETOVÝ TÝŽDEŇ ZELENÝCH BUDOV

SKGBC na jeseň 2011 priniesla na Slovensko po prvýkrát Svetový týždeň zelených budov, 
ktorý sa po celom svete koná vždy tretí týždeň v septembri (v prvom ročníku pripadol na 
19.  -  23.  septembra).  Otvorenie  tejto  medzinárodnej  slávnosti  sprevádzali  diskusno-
spoločenské  podujatia,  ktoré  sa  konali  v  pondelok  19.  9.  simultánne  v  Bratislave  a 
Košiciach  za  účasti  vyše  stovky  hostí.  SKGBC  na  tento  týždeň  pripravila  aj  výstavu 
udržateľných projektov členských spoločností. Táto celosvetová iniciatíva ponúka výbornú 
príležitosť  na  propagáciu  zelených  budov  a  ekologických  technológií,  a  budovanie  či 
upevňovanie partnerstiev na poli udržateľnosti. Do Svetového týždňa zelených budov sa v 
roku 2011 zapojilo svojimi vlastnými akciami aj päť členských firiem SKGBC. Kancelária 
SKGBC mala takisto deň otvorených dverí a tiež novú Zelenú knižnicu. Slovenská rada pre 
zelené  budovy  zároveň  iniciovala  verejnú  výzvu  pod názvom „Otvorme oči:  Dajme už 
konečne zelenú zdravému rozvoju našich miest“, v ktorej 13 členských spoločností a 5 
inštitúcií za podpory magistrátu a hlavných architektov Bratislavy a Košíc vyzvalo k tvorbe 
lepšieho prostredia pre náš život a prácu.
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 2.1.6 OSLAVA PRVÉHO ROKA AKTÍVNEJ ČINNOSTI

Koncom januára 2012 Slovenská rada pre zelené budovy oslávila v príjemnej spoločnosti 
asi stovky hostí na koktejli v bratislavskom hoteli Apollo svoje prvé narodeniny, presnejšie - 
prvý rok aktívnej činnosti. Hovorilo sa nielen o úspechoch a ďalších plánoch SKGBC, ale aj 
o zelených aktivitách rozvojového programu OSN. Do rodiny SKGBC pribudli okrem troch 
nových riadnych členov aj  prví  dvaja čestní  členovia (profesori  Dušan Petráš a Robert 
Špaček).  Aktívny  rok  spečatilo  aj  uzavretie  strategického  partnerstva  so  Slovenskou 
technickou  univerzitou  (STU)  a  podpísanie  memoranda  o  spolupráci  s  Inštitútom  pre 
energeticky  pasívne  domy  (iEPD),  združením  ArTUR  a  Ústavom  ekologickej  a 
experimentálnej architektúry (UEEA FA STU). 

 2.1.7 SKGBC GREEN BUILDING CLUB

SKGBC Green Building Club ako pravidelné diskusno-spoločenské podujatie pre členov a 
priaznivcov Rady a udržateľnej výstavby bol spustený v roku 2012. Inšpirovaný úspechom 
podobných podujatí v Česku a Rumunsku, zaznamenal vo februári úspešný vstup aj na 
Slovensku.  Cieľom klubov  je  možnosť  stretávať  sa  a  diskutovať  na  aktuálne  témy  v 
neformálnom  prostredí.  Na  prvú  diskusiu  s  témou  „Development  zelených  budov  na 
Slovensku - prečo Slovensko zaostáva za susednými krajinami?“ sa 28. februára prišlo 
pozrieť  80  hostí.  Podobná  spoločnosť  sa  zišla  aj  v  marci  na  debate  o  certifikačných 
systémoch, kde sa vášnivo debatovalo o tom, či sú certifikáty ako LEED, BREEAM a DGNB 
trhovou nevyhnutnosťou, užitočným nástrojom na zvýšenie kvality alebo len predovšetkým 
marketingovým ťahákom? Tento klub sa konal v spolupráci s novým partnerom, Inštitútom 
urbánneho  rozvoja  (IUR).  Aprílová  diskusia  na  momentálne  asi  najpálčivejšiu  tému 
energetickej  hospodárnosti  budov,  ktorá  nadväzovala  na iniciatívy  Legislatívnej  skupiny 
SKGBC, mala napriek vysokej odbornosti takisto úctyhodnú účasť. Pod názvom „Cesta k 
budovám  s  takmer  nulovou  spotrebou  energie“  pritiahla  asi  50  členov,  partnerov  a 
akademikov. 
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Ďalšie  plánované témy klubov  SKGBC na  prvý  polrok  2012:  Devíza  zelených  budov  – 
zdravé a príjemné vnútorné prostredie (29. mája) a Finančné a iné nástroje na podporu 
udržateľnej výstavby na Slovensku (20. júna).

 2.1.8 SEMINÁR „ÚVOD DO NAVRHOVANIA ZELENÝCH BUDOV“

V apríli sme v Bratislave privítali popredného španielskeho architekta, predstaviteľa smeru 
Bioclimatic Design na celodennom seminári „Úvod 
do navrhovania zelených budov“. Bol to zároveň 
pilotný  seminár  plánovanej  vzdelávacej  série 
Green Building Professional  SK.  Seminár,  ako aj 
celá vzdelávacia séria Green Building Professional 
SK, sú určené pre všetkých profesionálov, ktorí sa 
pohybujú  v  oblasti  udržateľnej  výstavby 
(projekty,  systémy  a  produkty,  technológie)  a 
certifikácií zelených budov alebo chcú získať širší 
rozhľad a hlbšie vedomosti o tejto problematike. 
Celodenný  seminár  viedol skúsený  španielsky 
architekt Emilio M. Mitre, ktorý má viac ako 25-
ročné skúsenosti s navrhovaním udržateľných stavieb, predovšetkým v Španielsku, ale aj v 
ďalších krajinách, ako aj vzdelávaním v rámci siete Svetovej rady pre zelené budovy. Pre 
36  účastníkov  uviedol  teoreticky  aj  na  konkrétnych  projektoch  bioklimatický  koncept 
zabezpečovania  komfortu  v  budovách  prostredníctvom  optimálneho  riešenia  obálky  a 
orientácie  budovy,  ako  aj  využitia  energetických  a  prírodných  zdrojov  a  materiálov. 
Program  vhodne  doplnila  prezentácia  inteligentných  riešení  budov  Schneider  Electric, 
keďže seminár sa konal v ich novej centrále CBC V. 

 2.2 ÚČASŤ NA PARTNERSKÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH
 2.2.1 SKGBC NA ODBORNÝCH KONFERENCIÁCH

Vôbec prvým vystúpením novovzniknutej SKGBC na „cudzej“ pôde bola ešte v apríli 2011 
prezentácia organizácie i pred-certifikovaného projektu administratívneho centra EcoPoint 
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na  Stavebnom  fóre  v  Košiciach.  Neskôr  sa  SKGBC  mala  možnosť  prezentovať  aj  na 
partnerských  konferenciách  Budovy  a  prostredie  v  septembri  2011  či  na  konferencii 
Spoločnosti pre techniku prostredia Vykurovanie 2012. Koncom apríla 2012 sme sa spolu s 
partnermi  a  niekoľkými  našimi  členskými  spoločnosťami  podieľali  aj  na  konferencii 
Eurostav 2012, kde SKGBC výrazne prispela aj k tvorbe odborného programu.

 2.2.2 NEMO – No Emission Monday

Veľmi príjemná spolupráca sa zrodila zo spojenia SKGBC a slovenskej  skupiny v rámci 
medzinárodnej iniciatívy NEMO, ktorá sa pretavila do dvoch spoločných podujatí, ktoré boli 
svojou neformálnou atmosférou v štýlovom prostredí Green Tree Café akoby predvojom 
nášho Green Building Clubu. Prvá diskusia bola na tému nám vlastnú „Zelené koncepty pre 
naše mestá“ (20. júna 2011). SKGBC ako spoluorganizátora zastupoval Peter Kysela so 
zaujímavou prezentáciou  o dvoch zelených budovách v  USA,  ktoré navštívil,  a  Roman 
Bahník, ktorý spolu s Romanom Talašom z IUR priniesol pohľad na udržateľné urbanistické 
riešenia. Ďalší diskusný večer NEMO „Inteligentná doprava, inteligentné mestá“, ktorý sa 
aj za hojnej účasti zástupcov bratislavského magistrátu konal 10. októbra 2011, bol opäť 
priestorom na  prezentáciu  SKGBC  v  úlohe  spoluorganizátora  a  inteligentné  riešenia  z 
dielne Schneider Electric. 

 2.3 PRACOVNÉ SKUPINY

Okrem osvetových či vzdelávacích podujatí sa SKGBC po odbornej stránke sústredila na 
aktivity  prostredníctvom  pracovných  skupín,  ktoré  poskytujú  členským  spoločnostiam 
dokonalú platformu na iniciatívne a efektívne riešenie konkrétnych problémov a projektov.

 2.3.1 LEGISLATÍVNA PRACOVNÁ SKUPINA

Prvou  a  zároveň  najaktívnejšou  pracovnou  skupinou SKGBC bola  Legislatívna  skupina, 
ktorá vznikla v lete 2011 z iniciatívy predkladateľa a dočasného lídra Ondřeja Šrámka, 
Knauf Insulation. V tejto pracovnej skupine je aktuálne zastúpených celkovo 31 členov zo 
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17 členských spoločností.  Skupina intenzívne spolupracuje s Inštitútom pre energeticky 
pasívne domy,  nadväzujúc na úspešnú českú iniciatívu Šance  pro budovy,  ktorá  spája 
CZGBC a Centrum pasivního domu.

Legislatívna  pracovná  skupina  se  venuje  kľúčovej  legislatíve  v  SR,  ktorá  ovplyvňuje 
udržateľnú výstavbu a fungovanie firiem v tejto oblasti  na Slovensku (napr. akčný plán 
energetickej  efektívnosti,  politika  materiálovej  efektívnosti  a  udržateľného  rozvoja, 
implementácia  Európskej  smernice  o  energetickej  hospodárnosti  budov  EPBD,  ako  aj 
súvisiace zákony, vyhlášky a technické normy). Konkrétne legislatívne kroky, ktorými sa 
pracovná skupina zaoberá, vyplývajú vždy z potrieb a aktivity členov SKGBC. Skupina v 
prvom  roku  svojej  činnosti  nadviazala  dialóg  so  sekciami  stavebníctva  a  územného 
plánovania MDVRR SR, a tiež spoluprácu so Slovenským ústavom technickej normalizácie 
(SÚTN). V spolupráci s ďalšími Radami pre zelené budovy v rámci európskej a svetovej 
siete GBC a konkrétnych projektov prináša táto pracovná skupina na Slovensko skúsenosti 
a modely fungujúce v iných krajinách. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj otvorený 
list premiérovi Ficovi, vyzývajúci na podporu ambicióznejších riešení v rámci zvyšovania 
energetickej  efektívnosti  alebo  účasť  na  projekte  Visegrádske  krajiny  spoločne  k 
zvyšovaniu environmentálnych štandardov v stavebníctve. 

 2.3.2 PRACOVNÁ SKUPINA ARCHITEKTÚRA A UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA

Pracovná  skupina  AUV  pod  vedením  predkladateľa  a  vedúceho  Romana  Bahníka 
absolvovala dve úvodné stretnutia, z ktorých vyplynula potreba skĺbiť záujmy a odborné 
požiadavky  architektov  a  projektantov  s  dodávateľskými  spoločnosťami.  Na  úvod  sa 
skupina zameriavala najmä na rozširovanie obzorov o udržateľnej architektúre a skúmaní 
možností. Okrem odbornej debaty na tému fasády a okná AUV skupina zorganizovala aj 
diskusiu s fínskym architektom Vesom Juolom o udržateľnosti vo fínskej architektúre, a 
neformálne stretnutie s architektmi iEPD, ArTUR a Ústavu ekologickej a experimentálnej 
architektúry FA STU v slamenej kupole združenia ArTUR v Hrubom Šúri. Momentálne má 
skupina  potenciál  realizovať  niektoré  svoje  ambície  prostredníctvom projektu  Gugle  v 
prípade  jeho  schválenia  (viď  nižšie  –  Medzinárodné  projekty).  Do  architektonickej 
pracovnej skupiny sa v lete 2011 prihlásilo 36 členov zo 17 členských spoločností.
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 2.3.3 PRACOVNÁ SKUPINA VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Trojicu pracovných skupín, ktoré boli iniciované naraz v priebehu leta 2011 dopĺňa skupina 
s nesmierne širokým záberom, ktorá pokrýva drvivú väčšinu aktivít SKGBC, a mala by pre 
sekretariát a vedenie Rady slúžiť ako odborný poradca v oblasti vzdelávania a propagácie 
myšlienok udržateľnej  výstavby.  Za  jej  produkty  možno považovať  vzdelávaciu  sériu o 
certifikačných  systémoch,  exkurzie  za  zelenými  budovami,  členské  podujatia  počas 
Svetového týždňa zelených budov, ako aj galériu zelených projektov. Momentálne skupina 
vedie diskusie v rámci prípravy vzdelávacej série pre profesionálov z oblasti udržateľnej 
výstavby a o príprave informačnej webstránky o vysokoškolských vzdelávacích programoch 
v  udržateľnej  výstavbe.  Do  skupiny,  ktorej  predkladateľom  bola  výkonná  riaditeľka 
Vladimíra Bukerová a odborným garantom prof. Robert Špaček, sa prihlásilo 32 členov z 
15 členských spoločností.

 2.3.4 NÁVRHY NA ZALOŽENIE NOVÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN

Debaty  s  členskými  spoločnosťami  identifikovali  ďalšie  oblasti,  v  ktorých  sa  naskytá 
príležitosť  na  aktívnu  spoluprácu  v  rámci  pracovných  skupín  SKGBC,  menovite  TZB 
(predkladateľ  Petr  Gardelka,  Elektrodesign  Ventilátory,  odborný  garant  D.  Petráš)  a 
Finančné  nástroje  na  podporu  udržateľnosti  vo  výstavbe  (predkladateľ  Ladislav  Piršel, 
PROMA). Oba návrhy budú ešte v máji 2012 predložené členom SKGBC.

 2.4 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
 2.4.1 PROJEKT IEE – EEB2 (2011 A 2012)

SKGBC  je  už  druhý  rok  súčasťou  medzinárodného  konzorcia,  ktoré  sa  uchádza  o 
financovanie projektu v rámci programu Intelligent Energy Europe (IEE) – EEB2. V roku 
2011 bola táto iniciatíva neúspešná, a v roku 2012 bol opätovne podaný mierne upravený 
návrh  na  projekt  s  názvom Odhaľovanie  ekonomických  výhod  energeticky  efektívnych 
budov (Exposing Economic Benefits of Energy Efficient Buildings). Výsledok by mal byť 
známy na jeseň.

 2.4.2 PROJEKT VISEGRÁDSKEHO GRANTU

V  roku  2011  sa  SKGBC  na  pozvanie  CZGBC  zapojila  do  projektu  financovaného  z 
Visegrádskeho  fondu  Visegrádske  krajiny  spoločne  k  zvyšovaniu  environmentálnych 
štandardov  v  stavebníctve  (Visegrad  Countries  Together  for  Better  Environmental 
Standards in Buildings), ktorého súčasťou bola medzinárodná štúdia o implementácii EPBD 
v  krajinách  V4  a  následný  okrúhly  stôl  v  Prahe.  Štúdia  za  Slovensko,  vypracovaná 
kolektívom autorov  z  SKGBC  a  STU,  bola  výsledkom aktivity  Legislatívnej  skupiny.  Za 
SKGBC sa na pražskom okrúhlom stole zúčastnili  Ondřej Šrámek a Roman Rabenseifer. 
Finančné prostriedky na plánovanú osvetovú výstavu o EPBD II, ktorá mala tento projekt 
sprevádzať, neboli schválené.
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 2.4.3 GUGLE PROJEKT

Medzinárodný  grantový  projekt  na  podporu  významných  obnov  obytných  štruktúr, 
zameraný  na  zvýšenie  energetickej  efektivity  budov,  financovaný  Európskou  Komisiou, 
rozvrhnutý do rokov 2012-2017. Na projekte participuje šesť európskych miest, medzi nimi 
aj Bratislava, ktorá je v projekte partnersky zastúpená Magistrátom Hl.m., Technickým a 
skúšobným  ústavom  stavebným  a  Slovenskou  radou  pre  zelené  budovy,  ktorá  bola 
lokálnymi  partnermi  nominovaná  do  úlohy  Projektového  manažéra  (TSÚS  –  odborný 
garant,  Magistrát  hl.  mesta – gestor  projektu,  tlačové správy a médiá,  koordinátor  za 
SKGBC Ing. Roman Bahník). V súčasnosti prebieha v EK schvaľovanie nominantov. Zadanie 
projektu bolo podané v decembri 2011 a na jar 2012 bolo EK schválené. V súčasnosti 
prebieha príprava projektu, nastavovanie jednotlivých kritérií a celkový negociačný proces 
by mal byť ukončený do 15.9.2012. Celkom sa predpokladá, že bude preinvestovaných 
30,65 mil. € v šiestich participujúcich mestách a projekt EU-GUGLE následne refunduje 
investičné náklady do výšky max. 16,8 mil. €. Pre Bratislavu je vyčlenených cca 40 000 
m²hrubej sanovanej podlahovej plochy a na priamu refundáciu demoštračných realizácií 
pripadne cca 2,2 mil. €.

 3 KOMUNIKÁCIA SKGBC A PROPAGÁCIA UDRŽATEĽNOSTI VO VÝSTAVBE
 3.1 WEBSTRÁNKA SKGBC.ORG A SKGBC NA FACEBOOKU

Webstránka  skgbc.org bola  spustená  v  marci  2011.  SKGBC  vlastní  takisto  domény 
skgbc.sk a zelene-budovy.sk, ktoré sú presmerované na domovskú stránku skgbc.org, a 
tiež doménu modre-budovy.sk. Web bol vytvorený v rámci barterovej spolupráce firmou 
GEEX na platforme Drupal (open-source systém na správu obsahu – CMS). Návštevnosť sa 
postupne  zvýšila  od  60  unikátnych  návštevníkov,  190  návštev  a  3700  prehliadnutých 
stránok za mesiac (marec 2011), cez 868/1255/9139 v septembri 2011 (pričom najvyššia 
návštevnosť  bola  počas  Svetového  týždňa  zelených  budov)  až  na  1,131  unikátnych 
návštevníkov a 9,418 stránok v apríli 2012.
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Webstránka SKGBC momentálne poskytuje na titulnej stránke aktuality, vrátane informácií 
o Valnom zhromaždení a Voľbách 2012, Kalendár aktivít (vrátane akcií SKGBC a stretnutí 
pracovných  skupín,  partnerských  a  medzinárodných  podujatí),  základné  informácie  o 
organizácii  a  jej  vedení  (profily  členov  Predstavenstva,  Stanovy),  samostatné  stránky 
každej členskej firmy s profilom, kontaktmi a preklikom na vlastnú stránku, informácie o 
členstve  a  benefitoch,  podrobné  info  o  všetkých  hlavných  aktivitách  SKGBC,  základné 
informácie  o  zelených  budovách  a  certifikačných  systémoch,  fotogalériu  z  podujatí, 
mediálne  výstupy  SKGBC,  Zelenú  knižnicu,  zaujímavé  linky  a  samozrejme  kontaktné 
informácie. 

SKGBC je už dlhšie prítomná aj na sociálnej sieti Facebook, kde zverejňuje informácie o 
verejných podujatiach, fotogalérie alebo zaujímavé linky. Aj keď sa nepovažuje za prioritný 
kanál komunikácie, momentálne má facebooková stránka takmer 90 stúpencov. Nároky 
spojené s rýchlym rozvojom organizácie a rastúce požiadavky na technologickú vyspelosť 
webov  však  poukazujú  na  potrebu  čoskoro  zdokonaliť  a  rozšíriť  výstupy  SKGBC  na 
internete. 

 3.2 SPRAVODAJ PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

Od apríla 2011 pripravuje sekretariát SKGBC e-mailový spravodaj/newsletter pre členov a 
sympatizantov  (partnerov,  potenciálnych  členov,  médiá)  s  2-mesačnou  periodicitou. 
Spravodaj obsahuje vždy novinky, avíza o pripravovaných a uskutočnených podujatiach s 
linkami na podrobnejšie informácie a galérie, predstavenie nových členov, pozvánky alebo 
sumár  aktivít  pracovných  skupín  a  mediálnych  výstupov  SKGBC  za  dané  obdobie. 
Spravodaj,  ktorý  je  dostupný  aj  na  webe  (sekcia  Aktivity/Newsletter)  je  v  e-mailovej 
komunikácii dopĺňaný samostatnými pozvánkami a aktuálnymi výzvami.

 3.3 OFICIÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY

Okrem už spomínanej internej a externej komunikácie, a mediálnych výstupov (viď nižšie) 
vydala SKGBC počas svojej činnosti od marca 2011 päť oficiálnych tlačových správ: od 
prvej tlačovej konferencie a predstavenia organizácie počas Build2gether, cez celoeurópsku 
výzvu  na  podporu  ambicióznejšieho  prístupu  k  energetickej  úspornosti  budov,  Zelené 
koncepty pre naše mestá, ako aj tlačové správy k Svetovému týždňu zelených budov a 
roku aktívnej činnosti SKGBC.

 3.4 MEDIÁLNE VÝSTUPY SKGBC

SKGBC, často aj prostredníctvom členov vedenia alebo členských spoločností, pravidelne 
prispieva  do  diskusií  o  udržateľnej  výstavbe  a  kvalite  stavebníctva  na  Slovensku  v 
miestnych médiách. Mediálne výstupy sú pravidelne monitorované a zverejňované aj na 
webstránke skgbc.org v sekcii Médiá/SKGBC v médiách. Momentálne registrujeme vyše 60 
významnejších výstupov od marca 2011, vrátane komplexných článkov v časopisoch ako 
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ASB,  Eurostav,  Development  News,  the  Slovak  Spectator,  EKO  Bývanie,  Stavebné 
materiály,  Územná  správa,  novinách  SME,  relácií  a  vstupov  v  STV,  Markíze,  TA3, 
Bratislavskej  televízii,  Slovenskom rozhlase,  ako  aj  na  partnerských  a  špecializovaných 
webových portáloch ako Stavebné noviny či Zelená architektúra.

 4 Stretnutia s členskými firmami

V  decembri  2011  a  januári  2012  ešte  pred  prvým výročím  začiatku  aktívnej  činnosti 
zástupcovia  vedenia  SKGBC absolvovali  osobné stretnutia  s takmer všetkými členskými 
spoločnosťami s cieľom zistiť,  ako vnímajú doterajšie fungovanie Rady a poradiť sa o 
plánoch na nasledujúci rok. Tieto neformálne stretnutia priniesli všeobecne veľmi pozitívne 
hodnotenie  aktivít  a  zamerania  SKGBC  a  inšpiratívne  návrhy  na  činnosť  do  ďalšieho 
obdobia.  Mnohí  z  členov  oceňovali  záber  a  množstvo  podujatí,  väčšina  ocenila  najmä 
semináre  o  certifikačných  systémoch  a  exkurzie  za  zelenými  budovami,  a  prácu 
Legislatívnej skupiny. 

Z  plánov  na  rok  2012  najväčší  záujem  vyvolali  najmä  SKGBC  Green  Building  Club, 
vzdelávacia  séria  Green  Building  Professional  SK  a  potenciál  na  prezentácie  počas 
Svetového  týždňa  zelených  budov.  Z  reakcií  vyplýva,  že  záujem by  bol  aj  o  školenia 
konzultantov  svetových  certifikačných  systémov,  pokiaľ  by  ich  SKGBC  dokázala 
zorganizovať  na  Slovensku.  Niektoré  firmy  by  privítali  viac  príležitostí  na  individuálnu 
propagáciu  svojich  projektov,  čo  by  mohli  zabezpečiť  spoločne  propagované  členské 
podujatia v rámci Svetového týždňa zelených budov a nová sekcia na webstránke SKGBC, 
umožňujúca prezentáciu troch projektov každého člena.

 5 PARTNERSTVÁ A SPOLUPRÁCA
 5.1 STU AKO STRATEGICKÝ PARTNER 

Prvý  rok  činnosti  zavŕšila  SKGBC  symbolicky  podpísaním  Memoranda  o  strategickom 
partnerstve so Slovenskou technickou univerzitou. Rektor STU Prof. Robert Redhammer 
zdôrazňuje  obrovský  potenciál  tejto  spolupráce.  Obe  inštitúcie  chcú  využiť  prirodzenú 
synergiu  v ich aktivitách a cieľoch,  aby prispeli  k  skvalitneniu  výstavby na Slovensku, 
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najmä  cez  cielenú  prípravu  špecializovaných  profesií  a  výskum,  ktoré  budú  pružne 
reagovať na najnovšie svetové trendy a požiadavky trhu, ako aj cez efektívne prepojenie 
štúdia a činnosti akademickej obce s praxou.

 5.2 SPOLUPRÁCA s IEPD, ArTUR A UEEA FA STU, a IUR

Od začiatku roka 2012 podpísala SKGBC Memorandum o spolupráci s Ústavom ekologickej 
a experimentálnej architektúry FA STU, Inštitútom pre energeticky pasívne domy (iEPD) a 
združením  ArTUR  (31.  januára)  a  Memorandum o  spolupráci  s  Inštitútom urbánneho 
rozvoja (IUR) (28. marca). Cieľom spolupráce s týmito organizáciami je aktívne využiť 
prenik aktivít, a tým podporiť intenzívnejší rozvoj udržateľnej architektúry a výstavby na 
Slovensku prostredníctvom spoločných iniciatív, vzdelávacích a osvetových aktivít, ako aj 
činnosti v rámci relevantnej legislatívy.

 5.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 5.3.1 SVETOVÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY – EURÓPSKA SIEŤ

Krátko po  začiatku aktívnej  činnosti  nadviazala  SKGBC intenzívny kontakt  so Svetovou 
radou pre zelené budovy (World Green Building Council) prostredníctvom Európskej siete 
World GBC. Členovia vedenia Rady sa od mája 2011 zúčastnili na viacerých pravidelných 
zasadnutiach Európskej  siete,  ktoré sa konajú raz štvrťročne.  Počas  jedného takéhoto 
zasadania,  v rámci  Svetového  týždňa  zelených  budov  2011,  sa  zástupcovia  SKGBC 
v Bruseli  stretli  aj  s predstaviteľmi  stáleho zastúpenia  SR v Európskej  komisii.  V  rámci 
World GBC funguje intenzívna spolupráca, zdieľanie know-how a skúseností  a podpora 
vznikajúcich a mladých Rád. Z iniciatívy World GBC alebo regionálnych sietí sú publikované 
spoločné  výzvy,  legislatívne  pozície,  a  organizované  informačné  telekonferencie  k 
aktuálnym témam, ako napr. Green Label pre budovy, na ktorých sa má SKGBC možnosť 
zúčastňovať. 
 

Kontakt: SKGBC, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/38103568, office@skgbc.org, www.skgbc.org   21

mailto:office@skgbc.org
http://www.skgbc.org/


Správa o činnosti | Activity Report (05/2011-05/2012)
Slovenská rada pre zelené budovy | Slovak Green Building Council

 5.3.2 REGIONÁLNE ZOSKUPENIA: BUILD2GETHER A CEE BUILD GREEN

Okrem  Európskej  siete  World  GBC  vznikajú  aj  účelové  a  neformálne  regionálne 
zoskupenia,  s  cieľom dlhodobo  či  krátkodobo  podporiť  rozvoj  udržateľnej  výstavby  či 
certifikačných  systémov  v  tom-ktorom regióne  a  rozvíjať  spoločné  aktivity.  SKGBC  je 
súčasťou dvoch takýchto skupín – Build2gether (Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko) a 
CEE Build  Green (širšie  zoskupenie  mladších  a  menej  rozvinutých GBCs zo strednej  a 
východnej  Európy,  na  východ  od  Nemecka  a  Rakúska).  V  rámci  Build2gether  boli 
zorganizované dve regionálne podujatia – v Bratislave (31. marec 2011) a Budapešti (25. 
apríl 2012). Skupina CEE Build Green vznikla z iniciatívy Rumunskej rady a jej cieľom je 
podporiť a urýchliť rozvoj GBCs v tomto regióne prostredníctvom intenzívnej spolupráce, 
sledovania spoločných záujmov, koordinácie prospešných projektov, zdieľania efektívnych 
procesov a odskúšaných nástrojov. Prvým produktom po júnovom workshope v Bukurešti 
je spoločné fórum na LinkedIn, kalendár otvorených regionálnych podujatí, či návrh na 
spoločnú propagáciu na veľkých svetových podujatiach prostredníctvom partnerov, ktorí sa 
na nich plánujú zúčastniť.  

                   

 5.3.3 SPOLUPRÁCA S CZGBC

V rámci medzinárodnej spolupráce medzi Radami pre zelené budovy, ktorá je všeobecne 
veľmi  pozitívna,  musíme  vyzdvihnúť  nadštandardné  partnerstvo,  ktoré  vzniklo  medzi 
SKGBC a CZGBC, predovšetkým aj vďaka podobnostiam vo vývoji a na trhu, ako aj faktu, 
že  viaceré  členské  spoločnosti  vstúpili  do  SKGBC na  základe  pozitívnych  skúseností  v 
CZGBC. Pražskí partneri boli doteraz vždy ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti a medzi 
oboma  radami  funguje  dohoda  o  vzájomnej  propagácii  aktivít.  Prirodzene  vznikajú  aj 
príležitosti na spoločné regionálne projekty.
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 6 HOSPODÁRENIE SKGBC
 6.1 FINANČNÉ VÝSLEDKY V ROKU 2011 A NEZÁVISLÝ AUDIT

Rok 2011 bol prvým rokom fungovania SKGBC. Keďže ide o členskú neziskovú organizáciu, 
hlavnú  zložku  jej  príjmov  tvoria  členské  príspevky.  Pre  fungovanie  organizácie  bol  na 
začiatku roka vytvorený finančný plán hospodárenia:

Plán na rok 2011 Skutočné príjmy a výdavky 2011
Príjmy 60.000 EUR 61.000 EUR – prijaté členské príspevky

2.645 EUR – sponzoring a účasť na podujatiach
Výdavky 39.805 EUR 41.612 EUR

Príjmy  z členských  príspevkov  uvažovali  s vytvorením  finančnej  rezervy  na  pokrytie 
výpadkov v príjmoch, prípadne negatívnom cash-flow organizácie v počiatočnom období. 
Rezervu sa podarilo vytvoriť z vkladov zakladajúcich partnerov (vo výške 16.500 EUR). 
Výška finančnej  rezervy pre hospodárenie v roku 2012, aj  vďaka dobre naplánovaným 
a kontrolovaným nákladom v roku 2011, bola 22.033 EUR. Náklady tvoria výdavky spojené 
s  fungovaním  sekretariátu  SKGBC  (personál,  nájomné,  pracovné  nástroje,  základné 
vybavenie), propagačné materiály (brožúry a bannery) a základné výdavky na podujatia 
(priestory, občerstvenie, preklad). Vďaka partnerským dohodám a práci dobrovoľníkov boli 
doterajšie náklady organizácie na služby udržané na nevyhnutnom minime.
K 31.12.2011 bol  vypracovaný aj audit  účtovnej závierky SKGBC. V správe nezávislého 
audítora  Ing.  Marty  Barankaiovej  sa  v závere  uvádza:  „Podľa  môjho  názoru  účtovná  
závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu SKGBC k 31.12.2011 
a na  výsledky  hospodárenia  za  rok  2011  v súlade  so  Zákonom o účtovníctve.“  Všetky 
finančné doklady a výsledky auditu sú k nahliadnutiu pre členov v kancelárii SKGBC.

 6.2 FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2012 A PRIEBEŽNÉ PLNENIE

Rovnako ako v roku 2011, aj na rok 2012 bol vypracovaný finančný plán organizácie:

Plán 2012
Príjmy 75.655 EUR
Výdavky 60.930 EUR

V pláne sa počíta s pristúpením najmenej 16 nových členov v roku 2012 (nové členské 
príspevky podľa aktuálneho priemeru - 24.000 EUR). Výdavky boli naplánované  podľa 
výsledkov roka 2011.  Finančný plán 2012 bol  vytvorený predpokladajúc  mierny rozvoj 
organizácie, vystúpenie niektorých členov, a s rezervou na možné nepredvídané výdavky. 
Aktuálny počet nových členov k 11. máju 2012 je 9 (nové členské príspevky tvoria 11.500 
EUR). Výdavky organizácie sa držia podľa stanoveného plánu. Je teda možné a realistické 
predpokladať, že finančný plán na rok 2012 bude splnený.
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