
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZACHRÁŇTE BUDOVU, 

  ZACHRÁŇTE PLANÉTU! 

 



 

 

 PRÍBEH BUDOVY 

Začiatkom 60. rokov Sovietsky zväz čelil kríze v oblasti bývania 

v celom RVHP. Nedostatok bývania bol rovnako funkciou 

ničenia spôsobeného druhou svetovou vojnou, ako aj 

potrebou priniesť hmatateľné výhody a vytvoriť hospodárstvo 

a priemyselnú moc. To si vyžadovalo vytvorenie miest, ako aj 

prestavbu existujúcich miest. 

V 50-tych rokoch „ZSSR prijal politiku premeny stavebného 

priemyslu na mechanizovaný proces montáže budov pomocou 

veľkých prefabrikovaných jednotiek ...“ 2 Vďaka syntéze 

technológií a politiky v architektúre to viedlo k veľkému 

stavebnému úsiliu. 

Vo východnej Európe bolo rozhodnutím zhora nadol 

nariadené dodať milióny metrov štvorcových obytných budov, 

ktoré sa majú rýchlo a lacno stavať. Architekti a inžinieri, 

konfrontovaní s neodpustiteľným klientom, spojili najnovšie 

vedecké teórie a technické postupy v stavebníctve. Menej 

známe je použitie procesných tokov pre metodológiu výstavby 

budov a organizáciu dodávateľského reťazca. Už v 30. rokoch 

„Arkadij Mordvinov testoval tzv.„ Metódu toku “simultánnej 

správy staveniska v rôznych fázach dokončenia,“ ktorá sa 

datuje do začiatku 30. rokov. Koncom 40-tych rokov Úrad 

priemyselnej výstavby kombinoval inovatívne riadenie 

projektov a výstavbu veľkých panelov. 

Absencia akéhokoľvek riešenia energetickej efektívnosti bola 

vlastne technickou voľbou, pretože v zásade bola energia 

voľnou komoditou v celom Sovietskom zväze, a preto nebola 

špecifickým obmedzením pri navrhovaní budov. To umožnilo 

architektom a inžinierom navrhovať panely, ktoré boli ľahšie, 

ale zároveň bezpečné. 

Po páde Sovietskeho zväzu bolo slabo udržiavané prostredie 

väčšinou opustené a takmer všetky údržby boli odložené. 

Budovy vyzerali, že by ich bolo najlepšie zbúrať a všeobecne 

sa verilo, že boli postavené na životnosť 30 rokov. Odhaduje 

sa, že v týchto bytových budovách postavených v rokoch 1954 

až 1989 vo východnej Európe žije viac ako 120 miliónov rodín.  

Hĺbková renovácia je myšlienka zachytenia plného potenciálu 

ekonomickej energetickej účinnosti vašej budovy so 

zameraním na štruktúru budovy. Vedie to k výrazným úsporám 

energie a predlžuje životnosť budov na oveľa viac ako 30 

rokov. 

Na základe úspešnej implementácie mechanizmu financovania 

energetickej efektívnosti budov v Lotyšsku (s názvom LABEEF) 

projekt FinEERGo-Dom replikuje schému v ďalších piatich 

krajinách – v Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a v 

Rakúsku. Napriek náročným trhovým podmienkam, ako sú 

neisté alebo chýbajúce politiky bývania, obmedzené 

využívanie zmlúv o energetickej hospodárnosti a regulačné 

prekážky, systém už financoval portfólio projektov a vytvoril 

základ trvalého dedičstva pre strednú a východnú Európu. 

Tento nástroj časom pomôže podporiť renováciu bytových 

budov a podporovať komunity a podniky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špeciálne poďakovanie patrí projektom SUNShINE (2014-2019) a ACCELERATE SUNShINE za to, že nám umožnili 

využiť ich skúsenosti a materiály z prípadových štúdií. Ďalšie informácie nájdete na stránke sharex.lv. Projekty 

SUNShINE a ACCELERATE SUNShINE sú spolufinancované z programu „Horizont 2020“ v rámci Grantovej dohody 

Európskej únie č. 649689 a č. 754080. 

1 https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries 

2 Vývoj veľkoplošných stavebných konštrukcií v ZSSR v súvislosti s pokrokom vo výrobe stavebných materiálov uDc 69 057,1 (47) B . R. RUBANENKO 

Akadémia stavebníctva a architektúry ZSSR (ZSSR) 



 

 

 

 

 

  

Poslanie  

Projektový tím FinEERGo-Dom, ktorý vychádza z 

úspešnej implementácie nástroja na zvýšenie 

energetickej účinnosti budov (ďalej len „BEEF“) v 

Lotyšsku, preskúma replikáciu mechanizmu v 

ďalších 5 európskych krajinách – v Poľsku, na 

Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a v Rakúsku. 

Počas celého projektu sa partneri zapájajú s celým 

radom zainteresovaných strán vrátane tvorcov 

politiky, združení vlastníkov bytov, 

poskytovateľov energetických služieb a 

finančných inštitúcií. 

Úvod 

Celková koncepcia mechanizmu financovania spočíva v 

tom, že je možné dosiahnuť rozsiahle investície do 

renovácie budov prostredníctvom: 

 

Platforma SUNShINE je základným nástrojom každého 

projektu hĺbkovej renovácie budov - dostatočne 

jednoduchý na to, aby sa dal použiť ako jeden celok, 

napríklad na výberové konanie pre ESCO na budúce 

projekty, ale dostatočne robustný na to, aby slúžil ako 

kľúčový nástroj energetickej efektívnosti budov, ktorý 

štruktúruje dopyt a sleduje financovanie a technickú 

schému projektov obnovy budov v 6 krajinách. Táto 

platforma s viacerými zúčastnenými stranami sleduje každý 

krok realizácie projektu od počiatočného konceptu po 

realizáciu, pričom zabezpečuje najvyššiu úroveň právnej a 

finančnej bezpečnosti, transparentnosti a rešpektovania 

potrieb všetkých zainteresovaných strán. 

Zosúladenie záujmov

Meranie rizík

Štandardizácia procesov a dokumentácie

Zníženie transakčných nákladov

Cielené výsledky 

• Poskytovanie bezpečných, zdravých a udržateľných 

budov prostredníctvom úspor energie; 

• Zlepšenie života tisícov občanov v celej strednej a 

východnej Európe; 

• Podniknutie podpory v 6 krajinách so spoločným 

stavebným fondom z dôvodu historického dedičstva 

a s podobnými sociálnymi a ekonomickými výzvami; 

 

Investície 340 
miliónov EUR

Úspory 
energie 160 

GWh/rok

Renovácie 1,5 
miliónov m2

obytnej plochy



 

 

 

 
 

 

V Poľsku je väčšina bytov v bytových budovách a najväčšia 

skupina z nich bola postavená v rokoch 1961-1980. Bytové 

budovy využívajú takmer polovicu celkovej konečnej energie 

spotrebovanej v budovách. Základné nosiče energie 

používané na vykurovanie miestností sú tuhé palivá. 

Dosiahnutie úspor energie prostredníctvom tepelnej 

modernizácie neizolovaných budov a neefektívnych 

vykurovacích systémov poskytuje potenciál na zlepšenie 

kvality ovzdušia a na zníženie nákladov spojených so 

znečistením životného prostredia. 

 

Po analýze vekovej štruktúry budov, použitej technológie a 

stavu tepelnej modernizácie sa zistil významný potenciál 

úspory energie. Vybranou vekovou skupinou budov, ktoré sa 

majú zahrnúť do programu modernizácie, sú budovy 

postavené v rokoch 1967-1985. Tepelná modernizácia 

umožní dosiahnuť úspory presahujúce 100 TWh za rok. 

 
 

 

 
 

 

 

Približne 70 % lotyšskej populácie žije v bytových domoch 

postavených v sovietskom období do roku 1992. Priemerná 

životnosť týchto budov sa končí a technické podmienky 

polyfunkčných budov sa rýchlo zhoršujú z dôvodu 

nedostatočnej údržby. V mnohých prípadoch sa to stáva z 

dôvodu nedostatku povedomia obyvateľov bytov o správe 

nehnuteľností a možnostiach financovania väčších 

stavebných prác bytového domu. 

 

Lotyšské skúsenosti s týmto projektom slúžia ako príklad 

toho, ako replikovať podobný finančný systém, ako aj 

systémy, postupy a celý ekosystém zainteresovaných strán v 

každej pilotnej krajine. Pri hodnotení skúseností získaných z 

Lotyšska je hlavným problémom to, že udržateľný finančný 

nástroj je úspešný iba vtedy, ak sú všetky zúčastnené strany 

zosúladené. Spolupráca s konzorciom, partneri so 

skúsenosťami v Lotyšsku (Fcubed a ESEB), poskytujú prehľad 

lotyšskej situácie v oblasti verejných a súkromných budov v 

súčasnom stave. Toto zhrnutie vychádza z práce, ktorú 

dokončila spoločnosť ESEB a jej partneri v projektoch 

Accelerate SUNShINE a SUNShINE 
 

POĽSKO
Potenciál úspor 

100 TWh/rok

LOTYŠSKO 70 % žije v panelákoch



 

 

 

 
 

Podľa údajov dostupných od Národného štatistického úradu 

je stavebný fond na konci roku 2018 (v zátvorkách vždy 

referenčná hodnota 2010/11), celkový počet bytových 

jednotiek domácnosti (clădiri cu locuințe, tj jednotlivé 

jednotky vrátane bytov v bytových domoch a samostatných 

bytových domoch) je 7 miliónov (5,1 milióna). Počet všetkých 

budov (obytných aj verejných) je 10 miliónov (8,4 milióna). Z 

obytných budov sa 54 % nachádza v mestských oblastiach. 

Členenie bytových jednotiek ďalej ukazuje, že zo 7 miliónov 

jednotiek predstavuje 57 % byty v blokoch a 43 % sú rodinné 

domy. 

  

Celkom 83 799 budov možno označiť ako „bytové domy“, z 

ktorých 79 077 sa nachádza v mestách a 4 722 v obciach. 

Celková plodahová plocha budov pozostáva z 493 miliónov 

m2, z čoho obytné budovy predstavujú 86 % (426 miliónov 

m2) a nebytové budovy predstavovali 14 % (67 miliónov m2). 

Väčšina rumunských obytných „blokových“ budov bola 

postavená v priebehu komunistického režimu (najmä 1961 - 

1980) s malým ohľadom na energetickú účinnosť. V 

dôsledku toho rumunská náročnosť primárnej energie 0,227 

toe / 1 000 EUR je 1,89-krát vyššia ako hodnota tohto 

ukazovateľa pre priemer EU-28. 

 

 

 

 
 

 

Slovensko je prvou krajinou v Európskej únii, ktorá má 

pripravené právne predpisy podľa pravidiel Eurostatu, čo 

umožňuje verejným orgánom nevytvárať verejný dlh v 

prípadoch, keď realizujú opatrenia na zvýšenie energetickej 

účinnosti podľa vopred schváleného vzoru zmluvy o EPC.  

 

Slovensko si stanovilo cieľ 52,17 GWh ročných úspor v 

sektore verejných budov a 948,75 GWh ročných úspor pre 

konečného spotrebiteľa. Podľa APES SK môže Slovensko z 

realizácie projektov energetickej efektívnosti ušetriť približne 

60 miliónov EUR ročne. V slovenskom priemysle môžu 

projekty s priemernými úsporami iba 20% ušetriť až 340 

miliónov EUR ročne. Na Slovensku sa v súčasnosti 

obnovených približne 25% verejných budov, zatiaľ čo vo 

verejnom sektore sa nachádza približne 15 000 budov. 

 

RUMUNSKO
1,89 krát vyššia 

energetická spotreba

SLOVENSKO
Cieľová hodnota 48,75 

GWh ročných úspor



 

 

 

 

 
 

Posledné zmeny v zákone o energetickej účinnosti zaväzujú 

miestnych obchodníkov s energiou, aby realizovali úspory 

energie, ktoré by sa mali do konca roku 2020 kumulovať na  

2 772 GWh. Schéma sa predĺži do roku 2030 a sú pripravené 

rokovania o ďalšom rozšírení, čo zaručuje viac miliónový trh 

pre energetickú efektívnosť v Bulharsku. 

 

Do roku 2030 sa plánuje investovať do bytových a 

neobytných budov sumu 2,3 miliardy EUR v snahe 

dosiahnuť parametre národného systému povinnej 

energetickej účinnosti (EEOS). Celková renovovaná plocha 

sa v tomto prípade odhaduje na iba 6 %, čo je ďalším jasným 

znakom veľkého trhového potenciálu a veľkej príležitosti na 

zlepšenie domácich podmienok ľudí z dlhodobého 

hľadiska.  

 

Veľmi pozitívnym novým vývojom je politika otvorených 

údajov Agentúry pre trvalo udržateľný rozvoj energie 

(SEDA), ktorá umožňuje vďaka projektu Enerfund 

identifikovať a prideliť investície na úsporu energie. V tejto 

fáze je zaregistrovaných viac ako 5 000 energetických 

auditov, ktoré odhadujú investície vo výške takmer 800 

miliónov EUR.  

 
 

 
 

 

V roku 2017 dosiahli emisie skleníkových plynov v Rakúsku 

82,3 milióna ton ekvivalentu oxidu uhličitého (ekvivalent Mt 

CO2). Emisie boli nad úrovňou roku 2016. Hlavným dôvodom 

tohto zvýšenia bolo okrem iného zvýšenie spotreby fosílnych 

palív spolu so zvýšením množstva elektriny vyrobenej zo 

zemného plynu. Emisie skleníkových plynov v sektore budov 

v roku 2017 dosiahli 8,3 Mt ekvivalentu CO2.   

 

Na dosiahnutie dlhodobých cieľov sú potrebné ďalekosiahle 

zmeny spoločnosti a hospodárstva. Dôraz by sa mal klásť na 

investície do dlhodobých infraštruktúr a udržateľných 

technológií. Pokiaľ ide o budovy, musia sa implementovať 

vysoké normy energetickej efektívnosti. Federálna vláda už 

začala program na „postupné vyraďovanie fosílnych palív“ a 

na podporu obehového hospodárstva. 26 % energie v 

Rakúsku (296 PJ) sa používa na vykurovanie a chladenie 

budov.  

BULHARSKO
2,3 miliardy EUR bude 

investovaných

RAKÚSKO 7,3 Mt CO2 pre 2017



 

 

 
 

  

Cieľom mechanizmu energetickej efektívnosti budov je stimulovať projekty na hĺbkovú 

renováciu budov prostredníctvom uzatvárania zmlúv o energetickej hospodárnosti 

(EPC+) týmito spôsobmi:   

• Normalizácia zmlúv, postupov a procesov poskytovaných prostredníctvom 

online platformy. Normalizácia umožňuje poskytovateľom alebo vývojárom 

služieb v oblasti energetickej efektívnosti, ktorí v súčasnosti nie sú zapojení do 

trhu s energetickou efektívnosťou, realizovať projekty vo veľkom rozsahu. 

Majitelia budov, ktorí nemajú potrebné zručnosti a odborné znalosti, môžu 

zároveň získať pohodlie pri dodržiavaní štandardných postupov.   

 

• Oddelenie výkonnostného a platobného rizika umožňuje rozdelenie rizika tým, 

ktorí ho dokážu najlepšie zvládnuť:  

✓ Vývojári sa zameriavajú na implementáciu projektov a poskytovanie 

výsledkov  

✓ Finančné subjekty riadia a samostatne oceňujú riziko projektu a platobnej 

protistrany 

✓ Investičné náklady na ušetrenú energiu sa platia prostredníctvom 

mechanizmu fakturácie 

 

• Dlhodobé financovanie obnovy budov   

Nástroj financuje renováciu budov podľa súboru vopred schválených investičných 

usmernení, ktoré sa vzťahujú na finančnú, technickú a právnu spôsobilosť. 

Prostredníctvom týchto súborov usmernení sú záujmy všetkých zainteresovaných strán 

zosúladené so záujmami konečného príjemcu pri poskytovaní „zaručenej bezpečnosti, 

zdravia a pohodlia“ počas celej doby trvania zmluvy 15 - 25 rokov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový proces začína identifikáciou 

verejnej alebo bytovej budovy na 

renováciu. Rovnako ako energetický audit, 

poskytovateľ garantovanej energetickej 

služby / vývojár vykonáva štrukturálnu 

analýzu budovy. Poskytovateľ GES potom 

podpíše zmluvu s vlastníkmi budov a 

financuje implementáciu projektu 

prostredníctvom vlastného kapitálu alebo 

nástroja prevádzkového kapitálu z banky. 

Po jednej vykurovacej sezóne, keď je 

dodávka úspor overená nezávislým 

audítorom, zakúpime zmluvu o výkone od 

poskytovateľa GES. Vrátenie investičných 

nákladov sa vykonáva prostredníctvom 

mechanizmu splácania na účet.  

Obyvatelia sú často odrádzaní od vykonávania renovácie 

budov z dôvodu vnímaných zložitostí a nedostatku dôvery a 

transparentnosti počas celého procesu. V Lotyšsku zohral 

Ekubirojs (ESEB) dôležitú úlohu pri uľahčovaní projektov a pri 

podpore vlastníkov počas celej obnovy. 

Subjekt bol založený ako mimovládna organizácia v roku 

2012 s hlavným cieľom pomôcť zúčastneným stranám 

zorganizovať ich výstavbu a zorganizovať proces obnovy 

spôsobom, ktorý najlepšie chráni záujmy vlastníkov a 

obyvateľov. ESEB uľahčuje implementáciu projektu na 

získanie vlastníka a podporu rezidentov prostredníctvom 

nášho spoločného návrhu, kolaboratívnych metodík, ktoré 

zabezpečujú úspešné uľahčenie projektu. Spoločnosť 

Ekubirojs, ktorá bola po prvýkrát založená na podporu 

energetickej efektívnosti a ekologických investícií v Pobaltí, 

rozširuje svoju prácu po celej východnej a strednej Európe z 

dôvodu možného využitia obrovských príležitostí na úsporu 

energie v budovách zo sovietskej éry.  



 

 

Hĺbková obnova budovy 

Tepelná izolácia striech a podkroví 

Pred zavedením tohto opatrenia na zvýšenie energetickej 

efektívnosti je vždy dôležité zabezpečiť, aby bola strecha v 

dobrom technickom stave. Ak nie, musí byť strecha opravená 

Inštalácia izolácie podkrovia do neizolovanej šikmej strechy 

alebo technických podkroví (studené strechy) bude 

pravdepodobne nákladovo najefektívnejším spôsobom ako 

zlepšiť účinnosť  

Ploché strechy s teplým stropom v budove bez podkrovia a 

technické podkrovia sa izolujú ťažšie a nákladnejšie ako 

studené strechy; toto opatrenie je však vhodné pre 

neizolované strechy. 

Tepelná izolácia vonkajších stien 

Vysoké energetické straty vznikajú únikom tepla cez steny. 

Zlepšenie izolácie je tu dôležitým opatrením, ktoré pomáha 

šetriť energiu a chráni budovu. 

Pri komplexnej energetickej  renovácii sú fasádne steny a 

sokel dôležitým faktorom pri ochrane stavebných prvkov 

steny, energetickej účinnosti budovy a zdravia jej obyvateľov.  

 

 

 

Tieto sú chránené vrstvou tepelnej izolácie, napríklad 

vonkajším tepelnoizolačným kompozitným systémom (ETICS) 

alebo vetraným fasádnym systémom. 

Okná a dvere 

Okná s vysokou energetickou efektívnosťou zvyšujú vnútorný 

komfort, nechcené úniky vzduchu a prispievajú k zlepšeniu 

energetickej hospodárnosti budov 

Výmena pôvodných dverí a okien vyžaduje osobitnú 

pozornosť počas fázy inštalácie. Musí sa tým zabezpečiť 

účinné utesnenie medzi parapetmi, osteniami a okennými 

rámami, aby sa zabezpečila správna vzduchotesnosť. 

Suterén 

Tepelná izolácia stropu suterénu je zvlášť dôležitá pre studené 

nevykurované suterény. Na uskutočnenie tohto opatrenia je 

veľmi dôležité vyprázdniť pivnicu, aby sa izolačné dosky mohli 

voľne inštalovať na podklad 

Elektrické káble, osvetľovacie body, voda, kanalizácia a 

vykurovacie potrubia by nemali brániť použitiu izolácie a mali 

by byť buď odstránené alebo správne zabudované do 

izolačnej vrstvy.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Základným nástrojom projektu FinERRGo-Dom je online platforma 

SUNShINE, ktorá štruktúruje dopyt a sleduje financovanie a technickú 

schému projektov.  

Táto platforma je navrhnutá tak, aby sledovala každý krok realizácie projektu 

od počiatočného konceptu po realizáciu a zároveň zabezpečila najvyššiu 

úroveň právnej a finančnej bezpečnosti, transparentnosti a rešpektovala 

potreby všetkých zainteresovaných strán. Platforma zachytáva všetky 

informácie týkajúce sa organizácií, budov (aktíva), projektu (technické a 

dizajnové) a transakcie (právne a finančné). 

Zahŕňa „investičné usmernenia BEEF“, pravidlá schválené dozorným orgánom 

pre energetickú účinnosť budov, ďalej len „BEEF“ každej partnerskej krajiny. 

Preto môžu partnerské organizácie štruktúrovať dopyt prostredníctvom 

online platformy („SUNShINE“) na realizáciu projektu prostredníctvom každej 

transakcie vrátane monitorovania a hodnotenia obnovy.  

Platforma SUNShINE je navyše plne v súlade s plánmi Európskej komisie na 

spustenie otvorenej platformy spájajúcej sektor budov a stavebníctva, 

architektov a inžinierov s cieľom: 

• Rozvíjať inovatívne možnosti financovania; 

• Podporovať investície do energetickej efektívnosti budov; 

• Úsilie o obnovu vo veľkých blokoch pre lepšiu efektívnosť procesu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

CASE STUDY FROM KOVARNO STREET 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VO VALMIERE 
 

Valmiera sa nachádza asi 120 km severovýchodne 

od Rigy a asi 50 km od hranice s Estónskom.  

 

Pozdĺž rieky Gauja bolo v 70. a 80. rokoch postavených 

niekoľko bytových domov. Zaujímavú prípadovú štúdiu 

predstavujú tri budovy na tej istej ulici, postavené v 

rovnakom období s rovnakým pôvodným projektom a 

rovnakou veľkosťou. 

 

Jedna budova (č. 13) bola zrekonštruovaná a 

financovaná na základe zmluvy o energetickej 

hospodárnosti, druhá budova (č. 11) bola 

zrekonštruovaná na základe pôžičky od komerčnej 

banky a procesu organizovaného združením vlastníkov 

domov a tretia budova (č. 9) nebola renovovaná. 

 

Výsledky ukázali, že spoločnosti ESCO sa podarilo 

dosiahnuť väčšie úspory energie, implementovať viac 

opatrení v oblasti energetickej účinnosti za nižšie 

celkové náklady pre majiteľov domov. 

 

V podstate majitelia domov budovy č. 13 dostali 

efektívnu a kompletne zrekonštruovanú budovu a 

každý mesiac platia o 24  % menej ako budova č. 11 a 

v podstate to isté ako budova č. 9, ktorá nebola 

renovovaná.  

Investícia Gaujas 11 

EUR 224 610 

Investícia Gaujas 13 

EUR 169 781 

© Autorské práva 



 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA Z ULICE KOVARNO 
 

Budova 

 

Táto budova patrí k budove štandardného typu 103 a bola 

postavená v roku 1975. Je to päťpodlažná budova s piatimi 

schodiskami. Priemerná výška jedného podlažia je 2,5 m; 

celková plocha je 4 943,70 m2, z toho 3 750 m2 je v zime 

vykurovaných. V budove sa nachádza 70 bytov. Tento typ 

stavebnej série 103 sa obvykle vyznačuje vážnym problémom 

vonkajších stien z tehál, ktoré sú po niekoľkých rokoch 

používania zvetrané a popraskané. 

 

Projekt 

 

Obálka budovy bola kompletne zrekonštruovaná: s 

inštaláciou tepelnej izolácie na vonkajšie steny (panely s 

minerálnou vlnou 120 mm), podkrovia (25 cm voľná 

minerálna vlna), tepelnej izolácie suterénu (10 cm 

extrudovaného polystyrénu), nové okná s dvojitým zasklením 

a opravy a tesnenie dverí. K ďalším dôležitým opatreniam v 

oblasti energetickej účinnosti patrila inštalácia nových kotlov, 

obnova systému vykurovania miestností s inštaláciou 

termostatických ventilov a výmena hlavných rozvodov v 

suteréne a podkroví. Cirkulácia teplej úžitkovej vody bola 

kompletne zrekonštruovaná pomocou moderného a nového 

energeticky účinného návrhu. Na schodiskách boli 

inštalované vodomery na teplú vodu pre domácnosť. Spolu 

s opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti sa podnikli 

ďalšie kroky s cieľom riešiť vážne technické problémy a 

zlepšiť estetiku budovy. Napríklad bola zrekonštruovaná 

strecha, schodiská boli omietnuté a vymaľované a balkóny 

boli nahradené moderným dizajnom lodžií. 

 

Úspora energie a pohodlie 

 

Po dokončení stavebných prác sa výsledky pozorne sledujú. 

Analýza zozbieraných údajov ukázala 43,6% úspory energie 

na vykurovanie miestností. Straty z cirkulácie pri distribúcii 

teplej úžitkovej vody sa znížili o 94,3 %. Celková úspora 

energie je potom 56,5 %. V absolútnom vyjadrení sa to rovná 

úsporám energie 350 MWh alebo 92,4 t CO2 za rok. Všetky 

údaje sú normalizované podľa štandardných 

poveternostných podmienok. Úroveň pohodlia je tiež 

dôležitým aspektom projektu. Vnútorná teplota je zaručená 

poskytovateľom energetických služieb a je monitorovaná a 

udržiavaná medzi dohodnutými úrovňami, ktoré sú okolo 

21,5 ° C. 

 

 

 

 

Investícia 

EUR 276 814 

© Autorské práva 

 



 

 

 

Nicholas Stancioff sa zúčastnil záverečnej konferencie projektu 

STEPPING - vyvinutého v siedmich krajinách na podporu 

verejného obstarávania ESCO. Finančné nástroje, ktoré tento 

proces dopĺňajú, patria medzi témy, v ktorých sa podelil so svojimi 

skúsenosťami. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Loth-Babut 
KAPE Krajowa Agencja 

Poszanowania Energii S.A.

Eloise Stancioff
Ashoka Spain's Climate 

Action Friday

Nicholas Stancioff STEPPING Final Conference

Kiril Raytchev
Alliance for Energy 

Efficiency

Karolina Loth-Babut predstavila projekt FinEERGo-Dom na 

dvojdňovej akcii „Inovácie v oblasti energetiky z hľadiska zmeny 

klímy a zlepšovania kvality ovzdušia“ počas zasadnutia o 

inovatívnych finančných nástrojoch v KAPE (Krajowa Agencja 

Poszanowania Energii S.A. - Národná agentúra pre zachovanie 

energie). 

 

Aká dôležitá je renovácia budov pre zmenu klímy v Európe? 

Projekt FinEERGo-Dom bol predstavený na klimatickej akcii 

Španielska v Ashoke. Hĺbková obnova budov by do roku 2030 

mohla znížiť ich spotrebu energie o 36 % a prináša nielen 

energetickú efektívnosť ale vytvárať aj zdravšie spoločenstvá. 

FinEERGo-Dom považuje energetickú efektívnosť za prioritu tým, 

že sa zameriava ako prvé na komunity. 

 

Kiril Raytchev, predseda Aliancie pre energetickú efektívnosť 

(mimovládna organizácia spoločností ESCO) predstavil 

FinEERGo-Dom ako kľúčový faktor umožňujúci rozvoj trhu 

ESCO v Bulharsku v rozhovore pre časopis „Noblesse Oblige“ 

- bulharský časopis Priemyselného združenia. Rámec ESCO bol 

okrem toho predstavený ako udržateľný a škálovateľný 

mechanizmus, ktorý by sa mohol použiť na prilákanie investícií 

do realizácie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a 

zvyšovania kvality života v Bulharsku.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fineergodom.eu 


