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ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

RIADNI ČLENOVIA

Vážení členovia SKGBC, priatelia
a podporovatelia udržateľnej výstavby,
v úvode našej výročnej správy by som vás rád
pozdravil a zhodnotil rok 2020. Bol to pre nás
všetkých náročný rok, pandémia COVID-19
nás výrazne obmedzovala v osobnom aj
pracovnom živote. Aj stavebný sektor
zaznamenal pokles výroby, naša činnosť
našťastie pokračovala v nezmenenom tempe,
za čo vďačíme aj vášmu záujmu o
problematiku udržateľnosti. SKGBC patrí k
najviditeľnejším
a
najaktívnejším
združeniam v našom sektore a sme stále
bližšie k dosiahnutiu našej vízie – aby sa
udržateľné stavebníctvo stalo štandardom.
Naša silná pozícia je tu aj vďaka tomu, že sme už na trhu 10 rokov. Trendy vo
svetovej architektúre a stavebníctve motivovali v roku 2010 šesť spoločností, aby
vytvorili platformu, ktorá by aj na Slovensku usmernila stavebníctvo smerom k
udržateľnosti. Rady pre zelené budovy, ktoré už pracovali vo viacerých krajinách
celého sveta, boli dobrým príkladom a tak bola Slovenská rada pre zelené budovy
22. novembra 2010 oficiálne zaregistrovaná. Na zakladajúcej členskej schôdzi v
máji 2011 už mala 23 členov.
Začiatok nebol jednoduchý, v čase vzniku SKGBC sme na Slovensku nemali ani
jednu certifikovanú udržateľnú budovu. Reálna výstavba certifikovaných
udržateľných budov na Slovensku začala v roku 2012, kedy sa postavila prvá
takáto budova – montážna hala AUSK ALPS v Trenčíne. V roku 2013 sa už výstavba
zintenzívnila a pribudlo ďalších šesť budov. Po roku 2014 už vidíme každoročný
nárast certifikovaných udržateľných budov a Slovensko sa môže v súčasnosti
pochváliť aj budovami s najvyššou úrovňou certifikácií – LEED Platinum a BREEAM
Outstanding.
Dnes SKGBC prispieva k dosahovaniu globálnych cieľov pre zmiernenie
klimatickej krízy v stavebnom sektore spoločne s viac ako 50 členskými
spoločnosťami. Našimi členmi sú stavebné spoločnosti, výrobcovia materiálov,
architekti, projektanti, certifikátori a dodávatelia služieb. V ostatnom čase sa naše
rady rozšírili o právnické kancelárie aktívne v stavebníctve a energetike. Chcem sa
poďakovať vám, všetkým našim členom za neustálu podporu, bez ktorej by sme
nemohli dosiahnuť spomínaný pokrok.
V roku 2020 nás čakala ešte jedna výzva. Pandemická situácia priniesla zmeny v
životnom štýle a v práci, ktoré sa preniesli aj do prezentácie aktivít SKGBC.
Činnosť sme presunuli do virtuálneho priestoru a on-line seminármi sme dokázali
osloviť širokú odbornú verejnosť a propagovať aktuálne témy, ktoré v našom
sektore rezonujú. Venujeme sa témam ako je energetická trieda A0, renovácia a
adaptácia budov na klimatickú zmenu, zdravé a udržateľné bývanie, inovatívne
technologické prístupy v riadení budov. Práve členské spoločnosti aktívne
predstavujú svoje aktuálne riešenia pre znižovanie uhlíkovej stopy a pre
energetickú efektívnosť. Vytvárame odbornú diskusiu a závery prezentujeme v
dostupných médiách. Napriek úspešnému pôsobeniu vo virtuálnom priestore
veríme, že sa vrátime do reálneho života a budeme mať príležitosť stretávať sa a
diskutovať osobne.
Dosiahnuté výsledky nás zaväzujú aj do nasledujúceho obdobia a preto budeme
aj naďalej intenzívne podporovať a propagovať udržateľnú výstavbu. Prajem nám
aj vám pri napĺňaní tohto cieľa veľa úspechov.

PAVOL KUKURA
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
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KĽÚČOVÉ UDALOSTI
Za uplynulé obdobie prebehlo spolu 26 podujatí, z toho 17 pod
záštitou SKGBC a 9 podujatí v partnerstve s významnými
organizáciami, s celkovou návštevnosťou viac ako 1700
účastníkov.

+1700
účastníkov
26
podujatí

Záver septembra patril jubilejnému 10. ročníku Týždňa zelených
budov, ktorý sa niesol pod heslom #RiešimKlimatickúZmenu.
Usporiadali sme tri online podujatia, na ktorých sme privítali viac
ako 230 odborníkov.

21. januára 2021 sme oslávili 10. výročie Slovenskej rady pre
zelené budovy. Už desať rokov organizujeme semináre,
konferencie, vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť, ale aj pre
stredné a vysoké školy.

Pôsobíme i naďalej v medzinárodnom projekte Smarter Finance
for Families spolu s ďalšími 16 projektovými partnermi.
Vypracovali sme tri informačné brožúry zameriavajúce sa na
jednotlivé cieľové skupiny (širokú verejnosť, investorov a
developerov, banky a finančné inštitúcie).

Účasť významných osobnosti na našich podujatiach, ako Ján
Budaj, minister životného prostredia, Martin Hojsík, poslanec
Európskeho parlamentu alebo Peter Beňuška, bývalý hlavný
architekt Európskej komisie.
Za posledných 12 mesiacov sme sa stali zdrojom informácií a
názorov pre viac ako 290 článkov s celkovou AVE hodnotou
mediálnych výstupov 137 495 Eur.

3 brožúry
zelené bývanie& financovanie

294
mediálnych
výstupov
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VÝVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE
Členská základňa si udržuje narastajúci trend.
V priebehu roku vstúpilo do SKGBC 10 nových členov čo
predstavuje medziročný nárast o 8%. K 31.03.2021 má
Slovenská rada pre zelené budovy 54 členských
spoločností. Z celkového počtu členov evidujeme
jedného exkluzívneho člena, 11 zakladajúcich členov,
38 riadnych členov a štyroch pridružených členov.

Členské spoločnosti podľa veľkosti
7.4%

14.8%

V štruktúre členských spoločností podľa veľkosti, ktorá
je základom pre výpočet výšky členských príspevkov
v Slovenskej rade pre zelené budovy, dominujú menšie
spoločnosti s počtom zamestnancov do 25, ktorých je
42.
Z pohľadu kategorizácie, podľa hlavného zamerania
činnosti členských spoločností, je najpočetnejšia
skupina
z
oblasti
poradenstva,
certifikácie
a vzdelávania – pôsobí v nej až 14 členských
spoločností. Druhú najsilnejšiu kategóriu tvoria
výrobcovia materiálov a za nimi nasledujú
developerské spoločnosti.

77.8%

do 25 zamestnancov

do 50 zamestnancov

viac ako 50 zamestnancov

pridružený člen

Medziročný nárast nových členov
o 8 %.

VÝVOJ POČTU ČLENOV SKGBC
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Štruktúra členstva

Architekt
Developer
Elektro
HVAC
Osvetlenie
Poradenstvo, certifikácia a vzdelávanie
Poskytovanie právnych a finančných služieb
Realizátor
Výrobca materiálov

PODUJATIA SKGBC
Uplynulý rok sa pre Slovenskú radu pre zelené budovy
niesol v znamení zmien. Pravidelné formáty,
naplánované na rok 2020 museli byť z dôvodu
pandémie zrušené, avšak tím SKGBC veľmi rýchlo
zareagoval a presunul väčšinu aktivít do online
priestoru. Vďaka pružnej reakcii mohla Rada aj napriek
sťaženým okolnostiam poskytovať svojím členom
plnohodnotné služby. Vďaka presunutiu podujatí do
online priestoru sa SKGBC podarilo osloviť širokú
odbornú verejnosť a propagovať témy, ktoré v
stavebnom sektore rezonujú. Venujeme sa témam ako
je energetická trieda A0, renovácia a adaptácia budov na
klimatickú zmenu, zdravé a udržateľné bývanie,
inovatívne technologické prístupy v riadení budov a
podobne.
Za uplynulé obdobie prebehlo celkovo 26 podujatí z
toho 17 pod hlavičkou SKGBC s celkovou účasťou viac
ako 1700 účastníkov. V online priestore sme
zorganizovali odborné semináre, virtuálnu tlačovú
besedu, odborný workshop a konferenciu Udržateľnosť v
architektúre a vo výstavbe, kde sme súčasťou
organizátorského tímu.

Nárast počtu účastníkov
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Odborné semináre
V rámci online priestoru sme uskutočnili 13 odborných
seminárov, na ktorých sme sa spolu s prezentujúcimi
venovali aktuálnym odborným témam. Privítali sme viac
ako 1300 účastníkov z celého Slovenska.
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Trojdielny cyklus „Zdravé budovy"
Prvý polrok minulého roka sa niesol v pokračovaní vo
vzdelávacom cykle prostredníctvom semináru "Zdravé
budovy", ktorý bol pripravený podľa štúdie School of
public health, Harvard, 2018. SKGBC svoj tradičný Green
Business Breakfast nahradila formou online seminárov,
aby v období prijatých bezpečnostných opatrení
informovala svojich priaznivcov a partnerov o tom, ako
udržať zdravé vnútorné prostredie. Druhé pokračovanie
sa nieslo pod názvom "Ako udržať zdravé vnútorné
prostredie počas koronavírusu?" O svoje praktické
skúsenosti sa podelili zástupcovia zo spoločností
Koncept Ekotech, DAIKIN a Adrian Partner.
Tretí a zároveň posledný zo vzdelávacieho cyklu "Zdravé
budovy" bol na tému "Návrat do kancelárie" - ako udržať
zdravé vnútorné prostredie na pracovisku? Bezpečnosť,
vlhkosť, prach a škodcovia to boli hlavné parametre o
ktorých rozprávali zástupcovia zo spoločností
LIGHTECH, LIKO-S, Renson. Pozvanie prijala aj pani doc.
Piecková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Cieľom Level(s) je zavedenie spoločného jazyka pre
pochopenie toho, ako stavať a navrhovať udržateľné,
zdravé a pohodlné budovy.

Dopady štátnych opatrení na podnikateľské
subjekty v stavebnom sektore
Reštriktívne opatrenia, ktoré zaviedla vláda SR, aby sme
predišli šíreniu sa nového koronavírusu COVID – 19,
zasiahli všetky odvetvia podnikania. Zmeny neobišli
žiadnu podnikateľskú sféru. Slovenská rada pre zelené
budovy v rámci pomoci podnikateľom zorientovať sa v
tejto ťažkej situácii, zorganizovala prakticky orientovaný
seminár kde vystúpili zástupcovia z advokátskej
kancelárie POLÁČEK & PARTNERS a advokátskej
kancelárie Squire Patton Boggs.
Ďakujeme partnerom:

Ďakujeme partnerom:

Technológie na využívanie obnoviteľnej
energie

Level(s) – európsky rámec pre udržateľné
budovy
V spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy sme
pripravili prvý medzinárodný odborný online seminár,
kde sme účastníkom zo slovenského a českého
stavebníctva predstavili nový nástroj na hodnotenie
úrovní kvality budov Level(s). Metodiku hodnotenia
Level(s) predstavila Európska komisia na jeseň
minulého roku. Pozvanie prijala Josefina Lindblom z
Európskej komisie a ďalší zahraniční experti, ktorí sa
podieľali na vývoji. Európska komisia tiež plánuje
ďalšie kroky na podporu metodiky Level(s), vrátane
nových nástrojov, ktoré uľahčia jej používanie v praxi.

Budovy spotrebujú veľkú časť svetovej energie, preto
nízkoenergetické budovy hrajú kľúčovú úlohu pri
dosiahnutí cieľov pre redukciu CO2 a uhlíkovej
neutrality EÚ. Budúcnosť patrí nulovým a plusovým
budovám. Tému technológií na využívanie obnoviteľnej
energie priblížili odborníci Ján Karaba, riaditeľ
Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE
(SAPI), Daniel Hrčka, obchodno-technický poradca pre
OZE zo spoločnosti Viessmann a Zdenko Miko,
obchodný riaditeľ spoločnosti Energia Real. Súčasťou
seminára bola panelová diskusia, v rámci ktorej mohli
účastníci klásť panelistom otázky.
Ďakujeme partnerom:
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Séria odborných seminárov "Návrh budov
v energetickej triede A0"
Od 1. 1. 2021 nás v kontexte novej legislatívy EÚ čakalo
sprísnenie noriem a prechod na energetickú triedu A0
(úroveň výstavby budov s takmer nulovou spotrebou
energie). SKGBC uskutočnila prieskum, do ktorého sa
zapojilo 130 respondentov z radov stavebníkov a
architektov, ktorý priniesol množstvo naliehavých
otázok. Na roky 2020 - 2021 sme v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov pripravili,
sériu piatich prakticky orientovaných odborných
seminárov zameraných na “Návrh budov v energetickej
triede A0”. Venovali sme sa témam ako osvetlenie,
vykurovanie a príprava teplej vody pre nebytové
priestory, chladenie a vetranie v nebytových priestoroch,
rodinným domom a v neposlednom rade bytovým
domom.
Do seminárov sa zapojilo 18 prednášajúcich, s ktorými
sme preškolili celkovo 270 odborníkov z radov
projektantov, architektov, manažérov firiem pôsobiacich
na stavebnom trhu, developerov a investorov.
Najpočetnejšiu skupinu v podiele až 42% tvorili
projektanti.

Podiel účastníkov podľa krajov SR
8.4%

13.4%
41.6%
2.5%

11.8%

6.7%
6.3%

9.2%

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Banskobystrický kraj

Virtuálna tlačová beseda

Odborný workshop

V nadväznosti na uskutočnený 10. ročník Týždňa
zelených budov, ktorý sa niesol v duchu hesla
"RiešimKlimatickúZmenu" sme pripravili virtuálnu
tlačovú besedu na tému Úloha budov v boji s
klimatickými zmenami. Tlačová beseda bola zameraná
na odborné vstupy a diskusiu zameranú na aktuálny stav
a možnosti na Slovensku, ako aj na medzirezortnú
spoluprácu.

Na základe memoranda o spolupráci s mestskou časťou
Bratislava Nové Mesto, sme pripravili workshop pod
názvom Obnova a výstavba energeticky efektívnych
budov. Združili sme odborníkov z praxe, akademickej
sféry i poradenského centra, ktorí predstavili svoje
skúsenosti s projektovaním, realizáciou a financovaním
obnovy verejných a iných mestských budov na
Slovensku.
Workshop
predstavoval
úvod
do
problematiky a odpovedal na viaceré otázky spojené s
obnovou budov: Môžeme si dovoliť skutočne kvalitnú
obnovu? Odkiaľ začať a koho osloviť, aby to nedopadlo
„ako vždy“? Ako pripraviť projekt na garantovanú
energetickú službu, aby naozaj fungovala?

Do panelovej diskusie prijali pozvanie významní hostia
ako Ján Budaj, minister životného prostredia, Martin
Hojsík, enviroexpert a člen Európskeho parlamentu,
Zuzana Hudeková, projektová expertka v oblasti zelenej
infraštruktúry a iní zaujímaví odborníci.
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10. ročník Týždňa zelených budov
Napriek tomu, že situácia nám nedovolila usporiadať
jubilejný 10. ročník Týždňa zelených budov prezenčnou
formou, bol aj jej nový online formát nabitý podujatiami
a zaujímavými hosťami. Aj tento rok sa konal súbežne
so Svetovým týždňom zelených budov (World Green
Building Week), ktorý je vlajkovou loďou zelených rád
po celom svete.
#RiešimKlimatickúZmenu – tak znelo heslo 10. ročníka
Týždňa zelených budov. Slovenská rada pre zelené
budovy chcela aj takto apelovať na zodpovednosť
jednotlivcov i firiem a poskytnúť priestor na odbornú
diskusiu o zodpovedných, trvalo udržateľných
riešeniach.

Uskutočnili sa tri odborné semináre zamerané na rôzne
cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá.
Jednotlivé podujatia boli nakoncipované tak, aby pokryli
širokú škálu tém spojených s riešením klimatickej
zmeny a zároveň umožnili zapojenie odbornej i laickej
verejnosti, otvárali diskusie a prezentovali najnovšie
trendy v rámci jednotlivých tém.

"SMART riešenia v budovách"
Téma SMART riešení otvorila Týždeň zelených budov.
Kedy je budova „SMART“? Čo všetko možno vďaka
SMART riešeniam ovládať? Ako môžu SMART riešenia
uľahčiť život a prečo sú prospešné? Praktické príklady
predstavili zástupcovia spoločností 2N, AUSEMIO,
FUERGY a spoločnosť DOMOTRON.

"Znižovanie uhlíkovej stopy"
Potenciálu boja proti klimatickej zmene prijatím
účinných riešení znižovania uhlíkovej stopy budov sa
venovala odborná diskusia v rámci Týždňa zelených
budov. Do diskusie sa zapojili odborníci zo spoločnosti
HB Reavis, VELUX, ENBEE a tiež združenie Priatelia
Zeme-CEPA.

"Zelené bývanie"
Zelené bývanie ako zodpovedná a udržateľná alternatíva
sa vo svete aj na Slovensku stáva čoraz silnejšou
spoločenskou požiadavkou. Na poslednom podujatí v
rámci Týždňa zelených budov, sme vytvorili priestor na
expertné
stretnutie
predstaviteľov
rôznych
stakeholderov spojených s témou zeleného bývania a
zelených financií. Pozvanie prijali zástupcovia
spoločností Saint-Gobain Construction Products, Prvej
stavebnej sporiteľne a zo spoločnosti LIKO-S.

Ďakujeme generálnemu partnerovi:
Ďakujeme hlavným partnerom:
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Konferencia: „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“
10. ročník medzinárodnej konferencie Udržateľnosť v
architektúre a vo výstavbe sa uskutočnil v novom online
formáte, napriek tomu bola konferencia nabitá
informáciami a zaujímavými hosťami. Na konferencii,
ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV (10. rok) a
Slovenská rada pre zelené budovy (7. rok), prezentovali
svoje zaujímavé projekty významní spíkri z Talianska,
Holandska, Veľkej Británie, Česka aj zo Slovenska.
Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky. Toto výnimočné
odborné stretnutie zavŕšilo vyhlásenie laureáta už
deviateho ročníka ceny časopisu EUROSTAV VISIO 2020.
Po otvorení konferencie riaditeľkou Vydavateľstva
EUROSTAV Michaelou Koreňovou a predsedom
predstavenstva SKGBC Pavlom Kukurom patrilo úvodné
vystúpenie Alene Ohradzanskej z Ministerstva dopravy a
výstavby SR. Informovala v ňom o zmenách v legislatíve.
Po nej nasledovali odborné prednášky v troch blokoch.
Prvý blok konferencie sa venoval otázkam udržateľného
urbanizmu. Druhý blok patril zdravému vnútornému
prostrediu a tretí blok sa venoval príkladom udržateľnej
výstavby.
Súčasťou programu bola panelová diskusia na tému
renovácia budov vzhľadom na klimatické zmeny a
udržateľnosť. Moderoval ju Pavol Kukura a diskutoval s
panelistami online aj priamo v štúdiu.

Cena VISIO 2020
Toto výnimočné odborné stretnutie zavŕšilo vyhlásenie
laureáta už 9. ročníka ceny časopisu EUROSTAV VISIO
2020. Laureátom ceny VISIO 2020 za rok 2019/2020 sa
po prvýkrát nestala budova, ale osobnosť slovenskej
architektúry a stavebníctva. Päťčlenná odborná porota
udelila cenu VISIO 2020 za rok 2019/2020 profesorovi
Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc.
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PODUJATIA PRE ŠTUDENTOV
Ambasádori udržateľnosti – prednášky na školách
Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich
vzdelávacích aktivít pokračuje aj v tomto roku na
projekte s názvom Ambasádori udržateľnosti. Projekt
má za sebou úspešný štart. Kým v minulom školskom
roku sa ho zúčastnili len bratislavské školy, tento rok
pribudli školy v Nitre a Košiciach.

Absolvovali množstvo odborných prednášok a diskusií
na tému životného prostredia. Gymnázium je dlhodobo
zapojené do projektu Zelená škola. Jedným z
prednášajúcich na bratislavských a nitrianskych
školách bol aj Ing. Filip Choura z úseku energetických
služieb spoločnosti ENGIE Services a.s.

Podstatou projektu je ochrana životného prostredia a
udržateľnosti v stavebníctve. Predpokladom pre
posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v
požadovaných odboroch a ich snahu o získanie
pracovných pozícií v členských spoločnostiach je
odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej
škole. Jedným z dôvodov, prečo vôbec vznikol, je fakt,
že členské spoločnosti SKGBC evidujú nízky záujem
absolventov o odborné pozície.

V tomto školskom roku sa okrem SKGBC a
prednášajúcich firiem ako sú lídri v oblasti energetiky
ENGIE Services a KOOR, či slovenskí odborníci pre
klimatizáciu a chladenie Climaport, na projekte
zúčastnila aj spoločnosť SOLVED, ktorá pripravila
platformu pre súťaž a súťažné podmienky projektu.

Žiaci sa zúčastnili odbornej prednášky, na ktorej
vystúpil projektový manažér zo spoločnosti ENGIE
Services a.s Miloš Ščurka. Študenti sa dozvedeli, že aj
pravidelný prísun čerstvého vzduchu, dostatočne
presvetlené miestnosti, dostatok zelene sú faktory,
ktoré vplývajú na zdravie a zvýšený pracovný výkon
ľudí.

Projekt musel byť nečakane prerušený z dôvodu
pandemickej situácie.
Ďakujeme partnerom:
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PARTNERSTVÁ A PROJEKTY
Okrem podujatí organizovaných v réžii SKGBC sme sa v uplynulom roku podieľali na významných podujatiach
organizovaných partnerskými subjektami s medzinárodným presahom, či už ako prednášajúci, odborný alebo
mediálny partner. SKGBC takýmto spôsobom prezentovala zelené budovy na týchto podujatiach:

Slovenské klimatické fórum 2020
ERES Industry Seminár 2020
Property Fórum, Bratislava
Green Future Conference 2020, HuGBC
Green Talk, HuGBC
Konferencia bkt.summit 2021, REHAU
Séria seminárov FM Institute Slovakia, 2021
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Slovenská rada pre zelené budovy je aktívna v propagácií zelených budov a udržateľnej výstavby aj prostredníctvom
svojich projektov:

Projekt „Príprava študentov pre
prax v oblasti udržateľných budov“
Primárnym cieľom tohto projektu je zvýšenie odbornej
pripravenosti a motivácie študentov stredných a vysokých
škôl pre prácu v oblasti udržateľných budov. Tento
cezhraničný projekt pod vedením partnerskej organizácie
Centrum pasivního domu (CPD) z Česka a v spolupráci s
asociáciou Budovy pre budúcnosť je financovaný z
prostriedkov EÚ Interreg V-A SK-CZ 2014-2020.
Popri cieľovej skupine vysokoškolských študentov na
českej strane sa SKGBC v súlade s projektovým zámerom
zameralo na vytvorenie spolupráce so strednými školami a
ich študentami na Slovensku. V trenčianskom, trnavskom a
žilinskom kraji sme podpísali memorandá o spolupráci so
6 strednými školami.
Hlavným prostriedkom napĺňania projektových cieľov je
najmä realizácia vzdelávacích aktivít a to vo forme
odborných prednášok, kurzov, exkurzií a stáží pre VŠ
študentov a brigád pre SŠ študentov. Keďže
epidemiologická situácia za posledný rok neumožňovala
projektové aktivity so školami a firmami v rámci
prezenčnej výučby, projekt a plánované aktivity sa
čiastočne adaptovali a presunuli do online prostredia. Po
predĺžení opatrení pre dištančné vzdelávanie sme
zabezpečili prednášky na SPŠE Trnava, online prezentáciu
predstavila spoločnosť ENGIE Services a v spolupráci s
CPD sme realizovali online prednášku UTB Zlín na SPŠE
Trnava.
Podporou v tomto období bola však novovytvorená
virtuálna platforma „Udržateľné budovy v praxi“ s vlastnou
projektovou identitou ako hlavný komunikačný kanál pre
členov partnerskej siete s cieľom informovať o všetkých
aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do nich.

Projekt SMARTER

Za uplynulé obdobie SKGBC pôsobilo naďalej v
medzinárodnom projekte Smarter Finance for
Families spolu s ďalšími 16 projektovými partnermi,
pod taktovkou rumunskej Rady pre zelené budovy
RoGBC.
Hlavným
zámerom
je
podpora
zelených
rezidenčných projektov prostredníctvom vytvorenia
inovatívnych nástrojov financovania tzv. zelených
hypoték a osvety zeleného bývania cez prepojenie
všetkých relevantných stakeholderov – bánk a
finančných inštitúcií, developerov rezidenčných
projektov a v neposlednom rade aj spotrebiteľov potenciálnych vlastníkov takýchto zelených bytov a
domov. Vďaka bohatému mixu projektových
partnerov zo 14 krajín Európy sa projekt v doterajšej
fáze venoval analýze existujúcich programov
zeleného bývania v rôznych krajinách ako aj analýze
potrieb, čoho výsledkom sú aj tri informačné brožúry
zameriavajúce sa na jednotlivé cieľové skupiny.
Ďalšou fázou je tvorba odporúčaní od nadefinovania
procesov oprávnenosti na zelenú hypotéku, štruktúry
potrebných dát v celom reťazci až po získanie
relevantných subjektov pre spoluprácu na
slovenskom trhu so záujmom o implementovanie
výstupov do slovenského prostredia. SKGBC tieto
aktivity komunikovalo rôznymi mediálnymi kanálmi,
dotazníkom na koncového spotrebiteľa či osvetou
cez kampaň "Let´s build green!", aby sa udržateľné
zelené bývanie stalo čoraz silnejšou spoločenskou
požiadavkou.
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LEGISLATÍVA
Platforma Budovy pre budúcnosť
SKGBC pôsobí v legislatívnej oblasti najmä
prostredníctvom činnosti platformy Budovy pre
budúcnosť (BPB), ktorej je zakladajúcim členom.
Aktivity Budov pre budúcnosť boli v uplynulom období
nasledovné:
Odborné verejné podujatia pre približne 900
účastníkov
V spolupráci s partnermi zo Slovenskej klimatickej
iniciatívy sa BPB na jeseň 2020 podarilo zorganizovať
štúdiové podujatie pod záštitou pani prezidentky
Zuzany Čaputovej Next (Green) Generation EU: Zelený
reštart Slovenska 2020.

Plán obnovy a viac ako 2 miliardové alokácie
na budovy
Plán obnovy, na ktorom systematicky pracovali od
leta 2020, počíta s významnými investíciami do
obnovy a výstavby budov nielen v komponente zelená
ekonomika, ale naprieč rôznymi komponentmi.
Veľkou výzvou bude zrenovovať 30 000 rodinných
domov, pri ktorej bude kľúčovým faktorom nastavenie
a funkčnosť dotačného nástroja. Pozitívom je
napríklad požiadavka na nové nemocničné budovy v
úrovni certifikačného nástroja udržateľnosti BREEAM
Excellent.
Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov
Vláda začiatkom roku 2021 schválila Dlhodobú
stratégiu obnovy fondu budov. Ide v poradí už o tretiu
stratégiu a vďaka ambicióznejším cieľom sa význam
tohto dokumentu násobne posilnil. Stratégia
obsahuje jasný scenár s merateľnými míľnikmi ako
dosiahnuť potrebné zníženie emisií skleníkových
plynov v sektore budov do roku 2050. Návrh
potrebných opatrení, ktoré by mali zabezpečiť plnenie
týchto míľnikov, však považujú za málo konkrétny a
celkovo nedostatočný. Aj vďaka ich zapojeniu do
pracovnej skupiny dopomohli kvalite tohto
strategického dokumentu.
Spolupráce a partnerstvá
Začiatkom roka sa stali partnerom európskej kampane
Renovate Europe, ktorej cieľom je znížiť potrebu
energie v sektore budov o 80% do roku 2050. Kampaň
funguje od roku 2011 pod vedením Aliancie firiem za
energetickú efektívnosť budov a má 45 partnerov z
oblasti firiem a občianskej spoločnosti a 17
národných partnerov. Budovy pre budúcnosť sú
najnovším národným partnerom kampane za
Slovensko.
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HOSPODÁRENIE ZA ROK 2020
Príjmy
Slovenská rada pre zelené budovy v účtovnom roku 2020
disponovala hlavne príjmami z členských príspevkov,
grantových projektov a príjmami zo sponzorských
príspevkov.
Členské
príspevky
tvoria 37 % z
celkových príjmov SKGBC, čo predstavuje sumu 51 551
EUR. Hodnota členských príspevkov je prepočítaná pro
rata. Podiel na príjmoch majú aj príspevky z grantových
projektov a to v sume 45 005 EUR. Zostávajúcu časť tvoria
príjmy zo sponzorského a ďalších aktivít SKGBC v sume 28
120 EUR a príjmy 2% z daní v sume 13 628 EUR. Celkové
príjmy boli v úhrnnej hodnote 138 304 EUR.

Príjmy SKGBC v roku 2020
10%

37%

20%

Výdavky SKGBC v roku 2020

33%

3.9%

členské príspevky

grantové projekty

príjem zo sponzorského

príjem z 2% z daní

21.4%

Výdavky
40.8%

Výdavky v úhrnnej výške 129 291 EUR boli tvorené
prevažne z personálnych nákladov na sekretariát
v sume 54 791 EUR. Náklady grantových projektov
(SMARTER, Ambasádori udržateľnosti a Projekt
„Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných
budov“) tvorili spolu sumu 45 005 EUR. Suma 28 970
EUR bola použitá na zabezpečenie chodu kancelárie.
Ako zakladajúci člen platformy Budovy pre Budúcnosť
zaplatila SKGBC ročný členský príspevok 5 000 EUR.

34%
personálne náklady

náklady na chod sekretariátu

grantové projekty

členské príspevky v iných
organizáciách

Hospodársky výsledok SKGBC za obdobie od 1.1.2020
do 31.12.2020 je 9 014 EUR. Stav bežného účtu na
konci účtovného roka bol 48 230 EUR.

STRANA 15

VÝROČNÁ SPRÁVA

PREDSTAVENSTVO
Pavol Kukura
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ČLENOVIA TÍMU
Barbara Plachá

predseda predstavenstva
konateľ v spoločnosti TAW

výkonná riaditeľka
director@skgbc.org

Peter Robl

Hana Ovesná

podpredseda predstavenstva
public affairs manager Eastern Europe
KNAUF INSULATION

Rastislav Badalík
člen predstavenstva a pokladník
konateľ v spoločnosti Teichmann&Compagnons
Property Networks Slovakia

Marek Kremeň
člen predstavenstva
konateľ spoločnosti EXERGY

Pavol Praženica
člen predstavenstva
obchodný manažér SIEMENS

Róbert Ruňanin
člen predstavenstva
obchodný riaditeľ ENGIE Services

Martin Stohl
člen predstavenstva
sustainability&wellbeing specialist
HB Reavis

výkonná riaditeľka
do 28.2.2021

Petra Gibalová
event manažérka
events@skgbc.org

Kristína Ďurechová
marketingová koordinátorka
office@skgbc.org

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY
SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
tel.: + 421 918 513 102
web: www.skgbc.org
NÁJDETE NÁS AJ NA
SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SKGBC - SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
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MÉDIÁ
Slovenská rada pre zelené budovy je garantom
odborných informácií a pravidelne prichádza s novými
pohľadmi z radu renomovaných odborníkov na aktuálne
témy v oblasti udržateľnosti. Aj toto sú dôležité
predpoklady, prečo sa značka SKGBC opakovane
zobrazuje v odborných portáloch a na stranách
mienkotvorných novín. Novinári vnímajú, že sme
spoľahlivým partnerom, ktorý sa vie vyjadriť k aktuálnym
a odborným témam.
Za posledných 12 mesiacov mala SKGBC 294 mediálnych
výstupov. Medzi najreprezentatívnejšie patria printové
médiá Hospodárske noviny, Trend, TZB – Haustechnik,
Pravda, ASB, The Slovak Spectator, Green Magazin, Dom
a bývanie alebo Top stavebné. Je potrebné spomenúť aj
webové portály asb.sk, e.dennik.sk, pravda.sk,
webnoviny.sk, dobrenoviny.sk, slovensko.hnonline.sk,
pluska.sk, tzbportal.sk, spectator.sme.sk, atď. Celková AVE
hodnota mediálnych výstupov je 137 495 Eur.

284

Nárast počtu mediálnych výstupov
294

Mediálnych výstupov

300

200

100

52

0

04/2018-03/2019

51

04/2019-03/2020

04/2020-03/2021
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NAPÍSALI O NÁS

284
Mediálnych výstupov

Výber z článkov

január - marec 2021

01-03/2021

82x

10-12/2020

82x
07-09/2020

90x

Certifikované budovy sú už vo všetkých kategóriách systemylogistiky.sk
Aj fasáda dokáže vyrábať elektrinu Hospodárske noviny - príloha
Environmentálna certifikácia budov: Dôkaz kvality „zelenosti“ stavieb asb.sk
Energetická trieda A0 je výzvou, pomôžu tepelné čerpadlá, fotovoltika..energie-portal.sk
Fond obnovy má pri obnove budov potenciál, treba však pomôcť s projektmi...pravda.sk
Energetická trieda A0 si vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu medzi.. Stavebné noviny
Certifikácie sa stávajú štandardom...Hospodárske noviny - príloha
Sme pripravení na výstavbu v energetickej triede AO? Dom a bývanie
OKNÁ A DVERE pre stavby v energetickej triede AO Dom a bývanie
Nová legislatíva má zjednodušiť a zrýchliť procesy Hospodárske noviny - príloha
Hodnotenie budov cez systém Level(s) rozšíri pozornosť na všetky...stavebnyportal.sk
Trieda A0 - prísnejšie požiadavky treba brať ako novú príležitosť TZB Haustechnik

október - december 2020
Európska komisia uviedla Level(s) – európsky rámec pre udržateľné..greenmagazine.sk
Fotovoltické panely ako súčasť budov sú samozrejmou voľbou...energie-portal.sk
Ekologická a udržateľná môže byť aj budova z ocele a zo skla.. Trend.sk
Zelené budovy majú pozitívne vplývať na výkon ľudí v nich, ale aj na...reality.trend.sk
Zelená hypotéka je jasnou voľbou pri znižovaní rizikovosti úverového...Trend - tlač
Budovy spotrebujú veľkú časť svetovej energie. Aká je ich...ekonomika.pravda.sk

júl - september 2020
Výstavba a prevádzka budov má podiel na produkcii emisií CO2...ekonomika.pravda.sk
Úloha stavebníctva v oblasti znižovania uhlíkovej stopy tzbportal.sk
Zelené bývanie je trendom tvrdí rada pre zelené budovy ekonomika.pravda.sk
Jubilejný 10. ročník Týždňa zelených budov s heslom #RiešimKlimatickúZmenu asb.sk
Konštrukcie a materiály na tlmenie hluku časopis Eurostav 09/2020
Vnímanie vnútorného prostredia sa natrvalo mení TZB Hautechnik 04/2020
Zelené budovy - budúcnosť Bratislavy tvba.sk

apríl - jún 2020

04-06/2020

38x

Ako udržať zdravé vnútorné prostredie počas koronavírusu? TZB Haustechnik
Sme to v čom žijeme SaB Stavebníctvo a bývanie - Tlač
Dopady štátnych opatrení na podnikateľské subjekty v stavebnom priemysle asb.sk
Aj bytovky môžu byť zelené Hospodárske noviny - Tlač
Home office má dobrý vplyv na výkonnosť RTVS - hlavné správy
Stavebný trh chce zmeny pre zmiernenie klimatickej krízy logistikadnes.sk
Projekt Ambasádori udržateľnosti Eurostav 06/2020 - tlač
Od začiatku roka 2021 budú prísnejšie normy pre energetickú Hlavnéspravy.sk
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Slovenská rada pre zelené budovy
hlavný ambasádor udržateľnej
výstavby na Slovensku
Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným
prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali na Slovenku štandardom.
Misiou SKGBC je:
podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe,
informovanie a osveta verejnosti.
Zasadzujeme sa o to aby:
ľudia vedeli, čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať,
sa zvýšila informovanosť o výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby,
sa zvýšila informovanosť o dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným
stavebným materiálom a postupom,
sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a aktívna spolupráca všetkých
aktérov procesu.
SKGBC vníma všetky tri piliere udržateľnosti:
ekonomiku,
ekológiu,
sociálne aspekty,
ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade.
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