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Vážení členovia SKGBC a priate-
lia udržateľnej výstavby,

SKGBC má za sebou ďalší rok 
činnosti a  tak mi dovoľte, aby 
som sa Vám prihovoril a  zhod-
notil uplynulé obdobie z pohľa-
du našich aktivít, ale tiež z pohľa-
du rozvoja udržateľnej výstavby.

Je potešiteľné konštatovať, že problematika udr-
žateľnosti už nie je u nás až takým cudzím slovom, 
ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Stačí navštíviť 
veľtrh, alebo konferenciu venovanú stavebníctvu 
a  vidíme, že téma šetrenia energií a  zdravé pro-
stredie v  budovách je skoro všade ústredným 
motívom. A  neskromne musím povedať, že na 
väčšine týchto podujatí bola SKGBC priamo, ale-
bo nepriamo prítomná. Je to prirodzené, pretože 
vytvoriť platformu na presadzovanie myšlienky 
udržateľnosti vo výstavbe bol dôvod vzniku našej 
asociácie. 

Spomeniem len niekoľko aktivít z  nášho port-
fólia. SKGBC sa spolu s  vydavateľstvom Eurostav 
stala spoluorganizátorom najväčšej slovenskej 
konferencie o  udržateľnej výstavbe – Udržateľ-
nosť v  architektúre a  vo výstavbe. Organizujeme 
už dvojicu pravidelných podujatí – Green Business 
Club a   Green Business Breakfast, kde je vždy pre-
zentovaná atraktívna téma z našej oblasti a kde sú 
možnosti na zaujímavé obchodné stretnutia. Naši 
predstavitelia chodia prednášať na stredné a  vy-
soké školy, publikujeme v  odborných časopisoch, 
pripravujeme Green Building Guide – praktickú prí-
ručku ako realizovať zelené budovy.

Sme presvedčení, že naše aktivity prispievajú aj 
k tomu, že okolo seba čoraz viac vidíme praktické 
realizácie udržateľnej výstavby. Certifikované ze-
lené budovy sa (minimálne v hlavnom meste) stá-
vajú štandardom pre nové budovy. Takmer všetky 
nové a projektované veľké administratívne budovy 
v Bratislave sa budú hrdiť emblémom LEED, alebo 

BREEAM. V Trnave sa už stavia prvá slovenská obyt-
ná budova, ktorá ponesie certifikát LEED Platinum. 
V  poslednom roku začal trend zelenej certifikácie 
aj pre existujúce budovy. A nemožno nespomenúť, 
že výrobcovia materiálov si už dávajú hodnotiť svo-
je výrobky na základe súladu s požiadavkami certi-
fikačných systémov.

Významne sme pokročili aj v našich medzinárod-
ných aktivitách. SKGBC je súčasťou Svetovej rady 
pre zelené budovy, ktorá zastrešuje Rady v  100 
krajinách sveta, čím tvorí najväčšiu medzinárodnú 
organizáciu, ktorá presadzuje udržateľnú výstav-
bu. Udržateľnosť musí byť celosvetovou záležitos-
ťou, nie je možné vytvoriť čistý ostrov uprostred 
znečistenej zemegule. Preto sa snažíme čo naj-
viac prispieť k  medzinárodnej výmene skúseností 
v  oblasti nášho záujmu. Na našich podujatiach sa 
už aktívne podieľala holandská, kanadská, britská 
a fínska ambasáda. My sme účinkovali na podujatí 
nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej ko-
mory. SKGBC je hlavným projektovým manažérom 
medzinárodného projektu EU GUGLE, ktorého sa 
zúčastňuje šesť európskych miest. V súčasnosti sa 
spolu so Svetovou GBC uchádzame o celoeurópsky 
projekt v  rámci programu Horizon 2020. Zorgani-
zovali sme niekoľko exkurzií do zahraničia, kde si 
naši členovia a  priaznivci mohli pozrieť ukážkové 
príklady udržateľnej výstavby.

Napriek našim úspechom veríme, že sme stále 
iba na začiatku. Musíme ešte vynaložiť veľa úsilia, 
aby sa udržateľná výstavba stala každodennou 
samozrejmosťou a  aby sme sa dostali na úroveň 
vyspelých krajín. Spoločnými silami to však určite 
dokážeme.

Pavol Kukura
predseda predstavenstva

Slovenská rada pre zelené budovy
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Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green 
Building Council) pôsobí na slovenskom trhu od 22. 
novembra 2010, kedy bola oficiálne zaregistrovaná 
na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. 

SKGBC je členom celosvetovo pôsobiaceho zdru-
ženia reprezentujúceho národné rady – World 
 Green Building Council. Od svojho vstupu pôsobi-
la na úrovni „Associated Group“ v uplynulom roku 
došlo k jej postupu na úroveň „Prospective Mem-
ber“. World Green Building Council bola založená 
v roku 2002 a v súčasnosti je prostredníctvom ná-
rodných rád zastúpená v stovke krajín naprieč ce-
lým svetom. 

Podpora myšlienky trvalo udržateľnej výstavby 
bola hlavnou motiváciou šiestich spoločností (Arch.
Design Slovakia, Elektrodesign Ventilátory, Knauf 
Insulation, PBA International, REDESIGN a Traficon 
Slovakia), ktoré založili Slovenskú radu pre zelené 
budovy. Tá sa v priebehu rokov stala hlavným šíri-
teľom a  ambasádorom myšlienky trvalo udržateľ-
nej výstavby na Slovensku.

Prvá členská schôdza SKGBC sa konala v  máji 
2011 a do tohto obdobia sa rozhodlo jej myšlien-
ky podporovať 23 spoločností. V nasledujúcom 
roku sa vďaka aktívnej prezentácii a medializácii 
otázok trvale udržateľnej výstavby zvýšil ich po-
čet na 42  riadnych  a 1 pridruženého člena. Rok 
2013 znamenal ďalší nárast členskej základne, 
ktorá sa ku dňu konania členskej schôdze ustáli-
la na počte 47 riadnych členov a 1 pridruženého 
člena.

Druhá polovica roka 2013 a prvá časť aktuálneho 
roka sa niesla v znamení miernych zmien v členskej 
základni. Do rady v priebehu tohto obdobia vstúpi-
lo 6 riadnych členských spoločností a 1 pridružená 
spoločnosť. Členstvo bolo ukončené 9 spoločnos-
tiam.  K dnešnému dňu tak SKGBC eviduje 45 člen-
ských spoločností, z toho je 43 riadnych členov a 2 
pridružení. 

V štruktúre členských spoločností podľa veľkosti, 
ktorá je základom pre výpočet členských príspev-
kov v SKGBC, dominujú menšie spoločnosti s poč-

Rozvoj členskej základne
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tom zamestnancov do 25, ktorých je 34. Spoločnos-
ti do 50 zamestnancov sú medzi členmi dve a viac 
ako 50 zamestnancov má 7 členských spoločností. 
V tejto kategórii sa zvlášť uvádzajú dvaja pridružení 
členovia.

Ďalšia kategorizácia členstva je podľa ich hlav-
ného zamerania. Najviac členských spoločností je 
z oblasti poradenstva a certifikácie – 9. Nasledujú 
výrobcovia materiálov, medzi ktorých sa zaraďuje 
8 členských spoločností. SKGBC má vo svojich ra-
doch aj 7 developerov. Po 5 sú spoločnosti z oblas-
ti architektov a  projektantov, elektra a  osvetlenia. 
Členmi sú tiež 4 realizačné spoločnosti a 2 spoloč-
nosti z oblasti HVAC.  

Predstavenstvo SKGBC  jún 2013 – jún 2014

Zástupcovia členských spoločností si na Členskej 
schôdzi dňa 5. júna 2013 zvolili 4 členov Predsta-
venstva na dvojročné funkčné obdobie od júna 
2013 do júna 2015. Zvolení členovia Predstavenstva 
si zo svojho radu zvolili predsedu predstavenstva, 
podpredsedu predstavenstva, pokladníka a výkon-
ný výbor. 

Zloženie predstavenstva bolo nasledovné: 

Predseda:
Pavol Kukura (e-Dome)
Podpredseda:
Ladislav Piršel (alocons)
Pokladník:
Ladislav Piršel (alocons)
Členovia:
Rastislav Badalík (Bischoff & Compagnons)
Roman Bahník (REDESIGN)
Marek Kremeň (EXERGY Studios)
Peter Kysela (Arch.Design Slovakia)
Tomáš Liška (TriGranit Development Slovakia)
Pavol Praženica (Schneider Electric)
Peter Robl (Knauf Insulation)

V  priebehu roka došlo k  zmene na funkcii pok-
ladníka, ktorú od 1.januára 2014 zastáva Rastislav 
Badalík a zástupcom Schneider Electric v Predsta-
venstve SKGBC je od 1. apríla 2014 Ľuboš Uhlík.
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Sekretariát SKGBC

K ultimu roka 2013 došlo k zmene na poste výkon-
ného riaditeľa. Tomáša Guniša nahradil Ladislav Pir-
šel, ktorý je zároveň konateľom jednej z členských 
spoločnosti SKGBC a  podpredsedom predstaven-
stva SKGBC. 

Chod sekretariátu v  súčasnosti zabezpečujú La-
dislav Piršel a  Erika Farenzenová s  podporou vo-

lunteerov predovšetkým spomedzi študentov Slo-
venskej technickej univerzity a  City University of 
Seattle. 

Záujemcom o zelenú výstavbu sú otvorené dve-
re regionálnych kancelárií SKGBC v Žiline a v Pre-
šove. Žilinská kancelária je v sídle spoločnosti Pro-
ma na čele so Štefanom Dubecom a v Prešove je 
našim ambasádorom Ján Ilkovič zo spoločnosti 
Eneco.

Slovenská rada pre zelené budovy sa v rámci svo-
jich aktivít zameriava aj na organizovanie atraktív-
nych a informačne bohatých akcií. 

Od nového roku sme pre našich členov vytvorili 
nový pravidelný formát Green Business Breakfast. 
K  popoludňajšej akcii Green Business Club zame-
ranej na networking tak pribudol dopoludňajší 
formát zameraný na odborné informovanie našich 
členov a sympatizantov.

Členská schôdza SKGBC

Výročná členská schôdza sa v roku 2013 konala 5. 
júna v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratisla-
ve. Zúčastnilo sa jej 34 zástupcov dvadsiatich troch 
členských spoločností, čím bola členská schôdza 
uznášania schopná. Zástupcovia členských spo-
ločností schválili úpravu Stanov SKGBC. K tej došlo 

najmä v  bodoch Členstvo v  združení, Povinnosti 
členov a Práva členov. Za zmenu Stanov v predlože-
nom znení sa vyjadrili všetci prítomní zástupcovia 
členských spoločností a nové Stanovy tak vstúpili 
do platnosti. Po predstavení činnosti a hospodáre-
nia SKGBC za uplynulý rok, plánoch a strategických 
projektoch na ďalšie obdobie, nasledovala doplňu-
júca voľba členov Predstavenstva SKGBC v počte 4. 
Na dvojročné funkčné obdobie boli zvolení: Roman 
Bahník, Marek Kremeň, Pavol Kukura a  Tomáš Liš-
ka. Novozvolené Predstavenstvo si zo svojich radov 
vybralo predsedu, ktorým sa na nadchádzajúce 
obdobie stal Pavol Kukura zo spoločnosti e-Dome. 

Svetový týždeň zelených budov

Už tradične sa Slovenská rada pre zelené budovy 
zapája do celosvetových aktivít týždňa zelených 
budov, ktorý sa koná v  tretí septembrový týždeň. 
V  roku 2013 to bolo v  dňoch 16. – 20. septembra 
a  hlavnou témou boli „Zelenšie budovy, lepšie 
miesto, zdravší ľudia“.  

Pri tejto príležitosti sa konala  tlačová konferen-
cia, na ktorej boli zástupcom mienkotvorných mé-
dií odprezentované aktivity Slovenskej rady pre 
zelené budovy plánované v  rámci Svetového týž-
dňa zelených budov ako aj myšlienky udržateľnej 
výstavby. Na tlačovej konferencii vystúpil okrem 
zástupcov SKGBC aj štátny tajomník MDVRR SR pán 
František Palko, ktorý vyjadril myšlienkam udrža-

Akcie SKGBC organizované v období 6/2013 – 5/2014
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teľnej výstavby podporu a deklaroval svoju ochotu 
naďalej intenzívne spolupracovať s SKGBC.

Zahájenie Svetového týždňa zelených budov sa 
konalo v hoteli Lindner v Bratislave. Podporu Slo-
venskej rade pre zelené budovy a myšlienkam udr-
žateľnej výstavby vyjadrili svojimi vystúpeniami Pa-
vol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja a Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy. 
Okrem nich sme na vydarenej spoločenskej akcii 
privítali množstvo ďalších vzácnych hostí z  radov 
akademikov, predstaviteľov veľvyslanectiev,  štát-
nych inštitúcií, súkromných firiem i tretieho sektora.  

Ďalším podujatím v rámci Svetového týždňa zele-
ných budov bol seminár usporiadaný v spolupráci 
s Holandskou ambasádou, ktorého hlavnou témou 
bolo: Trvalo udržateľná obnova - Posledné trendy 
zo Slovenska a  Holandska. Holandskí spíkri Birgit 
Dulski a  Carl-Peter Goosen predstavili holandský 

prístup k obnovám. Za slovenskú stranu vystúpili: 
Alena Ohradzanská, Dušan Petráš a Monika Mícha-
lová zo spoločnosti Philips Slovakia. 

Jednou z  hlavných úloh SKGBC je vzdelávanie. 
Túto oblasť sme neopomenuli ani pri akciách, 
v  rámci týždňa zelených budov, tentoraz so za-
meraním sa na študentov gymnázií. Zástupcovia 
SKGBC predstavili myšlienky trvalej udržateľnosti 
na 8 gymnáziách v  Bratislave, Košiciach a  Banskej 
Bystrici, vďaka čomu získalo nové poznatky takmer 
400 študentov. 

S  cieľom priblížiť sa aj širšej laickej verejnosti sa 
SKGBC zúčastnila akcie Parking day, ktorá sa koná 
v rámci Týždňa mobility. Slovenská rada mala v Bra-
tislave, na Klobučníckej ulici svoj stánok a v  prie-
behu jedného dňa jej zástupcovia aktívne oslovili 
množstvo okoloidúcich, ktorým vysvetľovali príno-
sy zelenej, udržateľnej výstavby.

SKGBC Green Business Club 

V uplynulom roku Slovenská rada pre zelené bu-
dovy pokračovala v sérii  úspešných diskusných 
a  networkingových stretnutí pre členov a sym-
patizantov zelených budov a udržateľnej výstav- 
by.
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V  júni 2013 bolo hlavnou témou Udržateľné za-
riadenie interiéru, na ktorej diskutovali zástupcovia 
členských i  nečlenských spoločností SKGBC o  prí-
stupoch k zariaďovaniu interiéru v intenciách udr-
žateľnosti. Predstavili tradičné i netradičné riešenia 
v  interiérovom dizajne a  vypichli hlavné kritériá 
zdravého nábytku.

Témou novembrového Green Business Clubu bol 
Prínos krajín Európskej únie k  udržateľnej výstav-
be. Henna Knuuttila z  Fínskej ambasády, Martin 
Kay z  Britskej ambasády a  Ján Magyar zo Sloven-
skej inovvačnej a energetickej agentúry diskutovali 
o prístupe štátu a vládnych inštitúcii k udržateľnej 
výstavbe o  podporných mechanizmoch, cieľoch 
a  stratégiách jednotlivých krajín k  udržateľnosti 
v tejto oblasti. 

Rok 2014 sme zahájili Anniversary Green Business 
Clubom, ktorý bol organizovaný na počesť tretieho 

výročia pôsobenia Slovenskej rady pre zelené bu-
dovy. Na výročnom podujatí pred viac ako stovkou 
hostí vyjadril podporu udržateľnej výstavbe štátny 
tajomník MDVRR SR František Palko a  zástupco-
via Kancelárie Kanadského veľvyslanectva, chargé 
d áffaires pani Kathy Bunka a obchodný radca pán 
Milan Haruštiak. 

Témou májového Green Business Clubu bol Buil-
ding Information Modeling (BIM) v praxi. Zástupco-
via BIM asociácie Slovensko hovorili o systéme BIM, 
dôvodoch, výhodách a nevýhodách jeho používa-
nia. 

SKGBC Green Business Breakfast 

V tomto roku pripravila Slovenská rada pre zelené 
budovy pre záujemcov o  udržateľnú výstavbu 
nový formát Green Business Breakfast. 

Úvodné podujatie bolo venované Kvalitnému 
a  zdravému vnútornému prostrediu v  budovách. 
Vďaka novému formátu sa odborníci z  radov 
členských spoločností mohli riešeniam kvality 
vnútorného prostredia v  budovách, riadeného 
vetrania bytových domov a  využívaní „energie 
zadarmo“ venovať hlbšie. Po zaujímavých  
prezentáciách sa rozprúdila živá diskusia.

SKGBC Green Business Tour

V roku 2013 pripravila SKGBC v spolupráci so ses-
terskou radou v Čechách exkurziu dvoch brnených 
budov. Prvou bola funkcionalistická vila Tugendhat 
a druhou stavba Spielberk Tower B ocenená certifi-
kátom BREEAM Outstanding.   

Záujemcovia z  radov členských spoločností 
a  sympatizantov SKGBC mali možnosť bližšie sa 
zoz námiť s  budovou obchodno-spoločenského 
centra Central v Bratislave. Budovou ich previedol 
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a na zvedavé otázky odpovedal autor návrhu cen-
tra architekt Ivan Kubík. 

Nedávno navštívenou stavbou bolo Zelené 
Átrium v  Trnave. Ide o  projekt prvého bytového 
domu v pasívnom štandarde a zároveň o prvú slo-
venskú stavbu ašpirujúcu na certifikát LEED Plati-
num. Architekt projektu, Miroslav Marko, ochotne 
predstavil prítomným ciele projektu Zeleného Átria 
a tiež niektoré technické riešenia. 

Konferencia: „Udržateľnosť v architektúre a vo 
výstavbe“ 

Nosnou akciou SKGBC za ostatné obdobie bola 
konferencia Udržateľnosť v  architektúre a  vo vý-
stavbe, ktorá sa konala v  apríli 2014. Po tri roky 
organizovalo vydavateľstvo Eurostav konferenciu, 
ktorá si získala veľmi dobré meno v  odbornej ve-
rejnosti. Pre rok 2014 SKGBC po vzájomnej dohode 
vstúpilo do organizácie konferencie ako rovnocen-
ný partner. Vkladom SKGBC bolo najmä získanie 
hlavných prednášateľov zo zahraničia, ktorí svojimi 
inšpiratívnymi prednáškami dokázali zaujať vyše 
160 architektov, projektantov a ďalších odborníkov 
z oblasti stavebníctva a architektúry. 

Odborný program konferencie bol rozdelený do 
4 blokov. V prvom bloku vystúpila hlavná architekt-
ka Kodane, Tina Saaby, ktorá predstavila svoju víziu 
a plán ako urobiť z hlavného mesta Dánska – Kodane 
udržateľné mesto. Jej ambíciou je, aby bolo mesto 

do roku 2025 CO2 neutrálne. Do naplnenia tejto ví-
zie sú už zapojení nielen špičkoví odborníci ale aj 
obyvatelia mesta, ktorí sa s myšlienkou veľmi rýchlo 
identifikovali a pomáhajú ju – svojim životným štý-
lom – aj napĺňať. Jej prezentácia vyvolala veľký ohlas 
najmä u architektov a aj obrovské uznanie, pretože 
už dnes je Kodaň pokladaná za jedno z najpríjem-
nejších a najudržateľnejších miest v Európe. 

V prvom bloku vystúpila tiež Alena Ohradzanská 
z MDVRR SR s Národným programom pre zvyšova-
nie podielu takmer nulových budov a Zuzana Hu-
deková z  kancelárie Hlavnej architektky Bratislavy 
s prezentáciou projektu EU GUGLE.

Druhý architektonický a  veľmi atraktívny blok za-
hájila Birgit Dulski z  Holandska s  Udržateľným ar-
chitektonickým manažmentom historických budov 
v  Holandsku. Ďalším prednášateľom bol nemecký 
architekt Martin Haas, ktorý vo svojom príspevku 
zdôraznil, že je potrebné, aby si spoločnosť ako celok 
stanovila nový rebríček hodnôt, ktorý si bezpochyby 
vyžiada radikálne nové ekonomické modely. Účast-
níkom konferencie ukázal niektoré zo svojich projek-
tov, v ktorých sa snažia reflektovať práve nový spôsob 
uvažovania pri navrhovaní budov a sídiel s dôrazom 
na pohodu a komfort pre ľudí ale aj na udržateľnosť 
výstavby. Slovensko zastupoval Miroslav Marko, kto-
rý predstavil projekt Zeleného átria v Trnave.

V  treťom bloku technologických inovácií bol 
lídrom dánsky architekt Kasper Guldager, kto-
rý vo svojej prednáške predstavil 5 inovačných 
stratégii, ktoré napomáhajú v navrhovaní lepších 
budov a  lepšieho životného prostredia pre ľudí. 
Okrem toho sa účastníci konferencie v  tomto 
bloku dozvedeli o celom rade nových technoló-
gií, ktoré boli s  úspechom využité pri realizácií 
viacerých udržateľných budov na Slovensku aj 
v zahraničí.

Záverečný blok patril predstaveniu modelu BIM. 
V  atraktívnej prednáške ho priblížil Boris Vološin 
z  českej architektonickej kancelárie Cígler Marani 
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Architects. Roland Feik zo spoločnosti Delta odpre-
zentoval využívanie BIM v praxi na príklade Cam-
pusu Ekonomickej univerzity vo Viedni.

Partnerské podujatia

Okrem akcií organizovaných v  réžii SKGBC sme 
sa v  uplynulom roku podieľali na významných 
podujatiach organizovaných partnerskými sub-
jektami, či už ako spíkri, odborný alebo mediálny 
partner. 

Za posledný rok SKGBC prezentovala zelené bu-
dovy aj na týchto podujatiach: 

Október 2013 – prezentácia na konferencii SSTP 
Facility Management 

November 2013 – prezentácia na konferencii Mar-
keting identity

Január 2014 – partner na konferencii Budovy 
s nulovou spotrebou energie

Február 2014 – partner na konferencii Construc-
tion Conference

Marec 2014 – prezentácia na konferencii Vykuro-
vanie 2014

Marec 2014 – partner na konferencii Energetická 
efektívnosť budov

Marec 2014 – prezentácia a partner na konferen-
cii Projektový manažment v stavebníctve 

Marec 2014 – prezentácia na podujatí TEDxBin-
nenhof organizovanom Holandskou ambasádou

Apríl 2014 – partner na konferencii Energetická 
efektivita

Máj 2014 – prezentácia a partner na konferencii 
Dni facility managementu

Vzdelávanie

Jednou z hlavných úloh, ktoré si Slovenská rada pre 
zelené budovy vytýčila, je osveta v oblasti udržateľ-
nej výstavby. Zameriavame sa na odbornú i laickú 
verejnosť. Našou cieľovou skupinou sú aj študenti 
stredných a  vysokých škôl. V  rámci týchto aktivít 
zástupcovia SKGBC pravidelne prednášajú na Vy-
sokej škole manažmentu v  Bratislave, na Fakulte 
architektúry a  Stavebnej fakulte Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave a v uplynulom období 
sme mali viacero prednášok aj na pôde gymnázií 
a na dvoch základných školách. 

Zahraničná spolupráca

Slovenská rada pre zelené budovy má už tradične 
dobré vzťahy s obdobnými radami najmä v sused-
ných krajinách. 

V septembri 2013 sa zástupcovia členských spo-
ločností SKGBC zúčastnili medzinárodnej konfe-
rencie Build2Gether, na ktorej sa podieľali rady 
pre zelené budovy z Rakúska, Slovenska, Ma-
ďarska a  Chorvátska. Diskutovalo sa o súčasnos-
ti a  budúcnosti zelených budov, o pôsobení rád 
v  jednotlivých stredoeurópskych krajinách a hľa-

Kľúčové aktivity SKGBC
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dali sa možné polia spolupráce. Na záver konfe-
rencie účastníci navštívili Campus Ekonomickej 
univerzity vo Viedni. 

Slovenská rada pre zelené budovy je aktívnym 
členom World Green Building Council a jej Európ-
skej regionálnej siete, v rámci ktorej aktívne partici-
pujeme na príprave projektu Horizon 2020.

Slovenská rada pre zelené budovy sa zapojila do 
projektu zníženia energetickej náročnosti budov, 
ktorý je podporovaný Európskou komisiou. Je 
súčasťou 7. rámcového programu „Topic Energy. 
2012.8.8.3 Demostration of nearly Zero Carbon Buil-
ding Renovation for cities and districts – Zníženie 
emisií skleníkových plynov pri obnove miest  a ich 
častí“. Projekt v Bratislave zastrešujú okrem SKGBC 
aj Magistrát hl. mesta SR Bratislava a Technický 
a stavebný ústav skúšobný n.o. 

Úlohou projektu, je riešiť problematiku znižova-
nia potreby a spotreby energie v bytových domoch 
zlepšením tepelnej ochrany budov vrátane ich za-
tepľovania a zmenami v technických systémoch, 
ktoré je potrebné chápať v kontexte udržateľného 
rozvoja mesta.

Cieľom projektu je dosiahnuť koncept energetic-
kej hospodárnosti budov zabezpečujúci energe-
tickú efektívnosť samotných budov pri ich užívaní 
a zníženie energetickej náročnosti v rámci mestskej 
časti, kde sa budova nachádza.

Horizon 2020

Projekt BUILD UPON sa zameriava na riešenie 
akčného plánu EE9 v  rámci programu Horizon 
2020: „Podpora partnerov pri pomoci orgánom 
verejnej správy pri definovaní a  implementácii 
udržateľných energetických politík a  opatrení“. 
Hlavným cieľom projektu je zapojenie a posilne-
nie kľúčových dotknutých subjektov (verejný, sú-
kromný a tretí sektor) pri tvorbe systému obnovy 
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budov pri spolupráci na navrhovaní a  poskyto-
vaní efektívnych národných renovačných stra- 
tégií. 

Spolupráca so štátnou správou a partnerskými 
organizáciami

Jednou z oblastí, ktorým sa SKGBC venuje je spo-
lupráca so štátnou správou a  jej orgánmi pri prí-
prave legislatívneho prostredia, predovšetkým 
prostredníctvom Pracovnej skupiny pre legisla-
tívu. V  uplynulom období sme pripomienkovali 
najdôležitejšie zákony týkajúce sa stavebného 
sektora. Išlo o návrh nového Stavebného zákona, 
návrh Energetickej politiky, návrh zákona o ŠFRB 
a  Zákon o  energetickej efektívnosti. SKGBC je 
členom pracovnej skupiny MDVRR SR pre prípra-
vu Štátnej bytovej politiky do roku 2020, členom 
Národnej platformy Dohovoru primátorov a  sta-
rostov EU,  členom pracovnej skupiny MH SR pre 
programové obdobie kohéznej politiky EU 2014-

2020 a v technickej komisii TK112 – Trvalá udrža-
teľnosť výstavby. 

Spolu s ďalšími profesnými združeniami sme vy-
tvorili platformu Budovy pre budúcnosť, ktorej cie-
ľom je aktívne presadzovať také zmeny verejných 
politík, ktoré povedú k  obnove budov (primárne 
bytových) vo vyššom tempe a s väčším dôrazom na 
ich energetickú hospodárnosť, ale aj kvalitu vnú-
torného prostredia. Platforma vedie aktívny dialóg 
napr. s predstaviteľmi MH SR (implementácia Smer-
nice o  energetickej hospodárnosti),  MDVRR SR 
(štátna bytová politika, podpora obnovy) a MF SR 
(využitie európskych fondov 2014 – 2020). Okrem 
SKGBC tvoria platformu Zväz stavebných podni-
kateľov, Združenie pre podporu obnovy bytových 
domov, Inštitút pre energeticky pasívne domy 
a ďalšie.

SKGBC hrá aktívnu úlohu aj pri zakladaní novej 
asociácie, ktorá bude združovať spoločnosti za-
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Slovenská rada pre zelené budovy prezentuje myš-
lienky udržateľnej výstavby aj prostredníctvom 
médií. Už tradičná je spolupráca s  odbornými vy-
davateľstvami Eurostav a Jaga. Články o udržateľnej 
výstavbe sú pravidelne zverejňované predovšetkým 
v  periodikách Eurostav, Arch, ASB, Stavebné mate-
riály a TZB-Haustechnik. Zástupca SKGBC je členom 
redakčnej rady časopisu TZB-Haustechik a ASB. 

Ďalšími časopismi, kde sa SKGBBC prezentovala 
boli Development News, Reality SK, Správa budov, 
Územná samospráva, Profit, Pravda, Sme a Hospo-
dárske noviny.

Novinky o rade a udržateľnej výstavbe sa pravi-
delne objavujú aj v digitálnych médiách.

Reportáže o  podujatiach SKGBC boli odvysiela-
né v hlavnom vysielacom čase v Slovenskej televízii 
a v Slovenskom rozhlase. SKGBC začala so Slovenskou 
televíziou spoluprácu aj pri tvorbe relácie FOKUS, kde 

po prvom vystúpení zástupcu SKGBC bude nasledo-
vať séria informácií o princípoch udržateľnej výstavby.

Silným komunikačným nástrojom SKGBC je in-
ternet. Webová stránka www.skgbc.org prešla 
v uplynulom období významným redizajnom a  je 
pravidelne aktualizovaná. Odrazilo sa to aj na jej 
návštevnosti, ktorá v súčasnosti dosahuje približne 
5 000 unikátnych návštevníkov mesačne. 

Slovenská rada pre zelené budovy informuje aj 
prostredníctvom sociálnych médií. Prezentujeme 
sa na stránkach Facebook a LinkedIn. 

ujímajúce sa o poskytovanie energetických slu-
žieb EPC - Energy Performance Contracting. Táto 
služba poskytuje nový spôsob financovania ener-
geticky efektívnych budov, kde náklady na ener-
getickú optimalizáciu sú financované z budúcich 
úspor. Iniciátormi založenia asociácie bola SKGBC 
a Energetické centrum Bratislava (ECB). Asociácia 
sa bude volať APES - Asociácia poskytovateľov 

energetických služieb a je v štádiu podpisova-
nia prístupových zmlúv od zakladajúcich členov. 
APES a SKGBC už zahájili aj spoluprácu, legislatív-
ne skupiny obidvoch asociácií spoločne komento-
vali návrh Zákona o energetickej efektívnosti, kto-
rý je v štádiu mimorezortného pripomienkovania. 
Po ukončení formalít potrebných pre založenie 
APES bude podpísaná zmluva o spolupráci medzi 
SKGBC a APES.

Slovenská rada pre zelené budovy začala v roku 
2014 spoluprácu so Združením miest a obcí. V pr-
vom kroku išlo o  prezentáciu rady a  myšlienok 
trvalo udržateľnej výstavby v  časopise Územná 
samospráva. Na to bude nadväzovať vystúpe-
nie zástupcu SKGBC na zasadnutí Rady ZMOS. 
Keďže obe strany majú záujem o  spoluprácu, 
je predpoklad, že sa nám podarí šíriť myšlienky 
udržateľnej výstavby pravidelnejšie aj na tomto  
poli.

Médiá
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Príjmy Slovenskej rady pre zelené budovy pozos-
távali z členských príspevkov, vstupného na akcie, 
sponzorských príspevkov a  výnosov z  2% z  daní. 
Výška príjmov v uplynulom kalendárnom roku bola 
65 170,60 EUR.  Z tejto sumy boli členské príspevky 
v hodnote 57 875,41 EUR, vstupné na akcie SKGBC 
397 EUR, sponzorské príspevky 3 430 EUR a výnosy 
z  2% daní boli v  sume 3  464,11 EUR. Výška ostat-
ných príjmov 4,08 EUR. Okrem týchto príjmov ob-
držala SKGBC tiež dotáciu z projektu EU GUGLE vo 
výške 23 707,80 EUR, ktorá nie je zohľadnená v hos-
podárení kalendárneho roka.

Výdavky  boli tvorené prevažne z  personálnych 
nákladov na 3 zamestnancov s  sume 54 618,32 
EUR. Výška nákladov na akcie SKGBC a služby s tým 
súvisiace bola 13 189,53 EUR. Hodnota marketingo-
vých a reprezentačných nákladov bola 811,83 EUR, 
nájomného 2 518,10 EUR a nálady na telekomuni-

kačné a  internetové služby 1 365,43 EUR. Ostatné 
náklady v hodnote 3 471,81 EUR pozostávali z vý-
davkov na prevádzku kancelárie a ostatné služby.  

Hospodársky výsledok SKGBC za obdobie 
1.1.2013-31.12.2013 je strata 10 804,42 EUR.

Predstavenstvo SKGBC vykonalo v súvislosti s hos-
podárskym výsledkom roka 2013 zmeny. Schválilo 
personálnu výmenu na pozícii výkonného riaditeľa. 
Po týchto opatreniach sa výrazne znížili personálne 
náklady a zlepšilo sa celkové hospodárenie SKGBC.

Záver finančnej komisie:

„Po vykonanej kontrole môžeme konštatovať, že 
hospodárenie bolo transparentné a výdavky koreš-
pondovali s cieľmi SKGBC. Voči hospodáreniu a ve-
deniu účtovníctva nemáme žiadne námietky.“

Hospodárenie



Slovenská rada pre zelené budovy
hlavný ambasádor udržateľnej výstavby 

na Slovensku
Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované bu-
dovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani 
inými zdrojmi stali na Slo venku 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 alter-

natívach k  zaužívaným stavebným materiálom a postupom
• sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a ak-

tívna spolupráca všetkých aktérov procesu

SKGBC vníma všetky tri piliere udržateľnosti:

• ekonomiku 
• ekológiu
• sociálne aspekty 

ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade.

Kontakt:

Slovenská rada pre zelené budovy 
SKGBC
Adresa: Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava

02/381 035 68
www.skgbc.org
office@skgbc.org
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