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V

zásobníkoch projektov pre budúce financovanie rozvoja regiónu horná Nitra
sa nachádza viac ako 100 projektových zámerov obnovy budov. Jedná sa
takmer výlučne o verejné budovy, zámery obnovy bytových domov sú zatiaľ
ojedinelé. Jedným z dôvodov takého stavu je, že v regióne Hornej Nitry
neexistujú žiadne kapacity, ktoré by občanom poskytovali konzultácie
a asistenciu s cieľom zvyšovať počet a kvalitu projektových zámerov obnovy.
Neexistuje ani žiadna koordinovaná kontrola kvality navrhovanej obnovy
bytových budov s cieľom predchádzať suboptimálnej obnove, ktorá následne
brzdí tú optimálnu.
Cieľom tejto publikácie je predstaviť jednoduchou formou príklad obnovy
bytového domu v meste Prievidza. Chceme tak zvýšiť záujem o tému ako u
občanov/vlastníkov bytov tak aj u samospráv, ktoré by konzultačné kapacity pre
svojich občanov mohli vytvoriť.

Ako môžu domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie?
Vyberáme bytový dom s pôvodne vysokou mernou spotrebou tepla. Mernú spotrebu tepla (kWh/m²)
vypočítame predelením ročnej spotreby bytového domu (kWh) vykurovacou plochou bytového domu
(m²). V našom prípade merná spotreba pred obnovou dosahovala hodnotu 143 kWh/m².

Pred realizáciou: bytový dom v pôvodnom stave pred obnovou, 2016
Jedná sa o budovu vyhotovenú v zložitom tvare písmena U.
Dom je tehlový s betónovou strešnou krytinou. Okná a balkónové
dvere sú zväčša plastové s izolačným zasklením. Vykurovanie
objektu je diaľkové, zdrojom tepla je elektráreň Nováky.
Vykurovacia sústava je teplovodná, dvojrúrová s núteným obehom.
Vykurovací systém je hydraulicky vyregulovaný. Na vykurovacích
telesách sú namontované termostatické ventily. Meranie spotreby
tepla pre ÚK (ústredné kúrenie) ako aj celkové meranie tepla je
nainštalované na päte domu. Rozvody ÚK sú pôvodné oceľové s
pôvodnou izoláciou. Potrubia na ÚK sú vedené pod stropom
suterénu.

Po realizácii: bytový dom po obnove, 2019
V rokoch 2016-2018 boli na dome postupne realizované opatrenia
na zníženie energetickej náročnosti budovy. Boli zateplené
obvodové múry, strecha a strop nad nevykurovaným pivničným
priestorom. Obvodové steny boli dodatočne zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hrúbky 150 mm.
Strop do podkrovného priestoru je zateplený ešte minerálnou
vlnou hrúbky 100 mm. Strop nad nevykurovaným priestorom bol
zateplený minerálnou vlnou hrúbky 50 mm a 70 mm. Ležaté
rozvody ÚK v suteréne boli vymenené a ich dimenzia bola
optimalizovaná, t.j. znížená pre reálnu spotrebu tepla. Rozvody
boli zaizolované.
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Aký vplyv mali realizované opatrenia na mernú spotreba tepla na vykurovanie?
V období 2005-2016 vrátane bola merná spotreba tepla na vykurovanie na približne rovnakej úrovni. Vďaka
rekonštrukčným prácam možno vidieť postupný pokles spotreby tepla .

kWh/m2

Merná spotreba tepla na vykurovanie v priebehu rokov 2005-2020
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Aký vplyv mali realizované opatrenia na celkové náklady bytového domu na
vykurovanie? A aké by boli náklady, ak by k obnove nedošlo?
Celkové náklady na vykurovanie sa znížili takmer o polovicu aj napriek tomu, že jednotková cena tepla neustále
rastie.

Ročné náklady na vykurovanie bytového domu
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Realizované opatrenia
Ak by sa opatrenia nerealizovali
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Aký vplyv mali realizované opatrenia na peňaženky vlastníkov bytov v roku 2020?
Realizáciou opatrení došlo k zníženiu finančnej záťaže vlastníkov bytov na hodnotu 9,18 €/ m² oproti teoretickej
19,13 €/ m², ak by sa opatrenia nerealizovali.
Celkové investičné náklady na rekonštrukčné práce boli 498 780 €. Vlastníci splácajú úver vo výške 5,88 €/m2.
Po zohľadnení splácania úveru sú náklady na vykurovanie bytu s rozlohou 72 m² približne o 24€ mesačne nižšie
ako by boli v prípade, že by sa opatrenia nerealizovali. Ročne teda majitelia takého bytu ušetria približne 288€.

Porovnanie ročných nákladov na vykurovanie
3 izbového bytu s rozlohou 72 m²
ak by sa opatrenia nerealizovali
realizované opatrenia
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Pozn: V investičných nákladoch sú zahrnuté aj náklady na práce, ktoré nemajú vplyv na úsporu energie. Nebolo
v silách spracovateľov tieto náklady odčleniť, tieto náklady tvoria z celkových odhadom cca 10%.

Záverečné odporúčania
Po realizácií popisovaných opatrení bola budova po certifikácií zaradená do energetickej triedy A1 podľa
globálneho ukazovateľa – primárna energia. Na dosiahnutie súčasných požiadaviek na energetickú náročnosť
objektu (energetická trieda A0 podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia) bude potrebné realizovať
ďalšie opatrenia, hlavne v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, napríklad solárne panely na ohrev
teplej úžitkovej vody.
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Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie a European Climate
Foundation. Za obsah tohto dokumentu zodpovedajú Priatelia Zeme–CEPA. V žiadnom prípade nereprezentujú
oficiálne stanovisko donorov.
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Príloha 2

Zdroj: Z. Nadaský
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