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⁞ NEWSLETTER 01/17  

 

PROGRAM BUDOVY 2050 
 

BPB predstavili začiatkom júna nový dokument Program 

Budovy 2050. Na prezentácii sa zúčastnilo viac ako päťdesiat 

zástupcov z verejnej správy, úradu vlády, záujmových 

a odborných združení a odborná verejnosť.  

Program Budovy 2050 vysvetľuje, aký významný je vplyv budov 

na zdravie a produktivitu obyvateľov, ekonomickú výkonnosť, 

energetickú bezpečnosť.  

Zároveň ukazuje, že obnova a výstavba kvalitných, energeticky 

hospodárnych budov s vynikajúcim vnútorným prostredím, 

pripravených aj na klimatické či demografické podmienky roku 

2050, je technicky a ekonomicky uskutočniteľná už dnes. 

Urýchlenie prechodu k takýmto kvalitným budovám je však 

podmienené aj zmenou verejných politík, ktorých návrh je 

podstatou Programu Budovy 2050.  

BPB budú preto presadzovať najmä: 

1. Zvýšenie politickej podpory pre tému budov a bývania a spoluprácu medzi ministerstvami. 

2. Dôsledný a efektívny priebeh stavebného konania a výkon profesií od projektovania až po 
energetickú certifikáciu a realizáciu stavieb. 

3. Verejné technické poradenstvo a asistenciu pre stavebníkov. 

4. Podporu realizácie pilotných projektov s cieľom overovať inovácie a urýchliť ich zavádzanie 
v praxi a podporu realizáciu nadštandardne kvalitných stavieb. 

5. Efektívnejšie využitie existujúcich finančných zdrojov v podporných programoch. 

6. Riešenie financovania obnovy verejných budov po roku 2020 (koniec „eurofondov“) a 
bývania nízkopríjmových skupín (podpora obnovy a rozvoj nájomného bývania). 

7. Zapojenie miest a obcí do podpory kvalitnej výstavby a obnovy budov na ich území.   

 
Program Budovy 2050 nájdete na internetovej alebo FB stránke BPB: stiahnuť dokument >>  
 

 

 

 

 

https://www.bpb.sk/wp-content/uploads/2017/06/ProgramBudovy2050.pdf
http://skgbc.sk/
http://iepd.sk/
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PLATFORMA MÁ NOVÝCH ČLENOV 
 

Asociácia výrobcov minerálnej izolácie sa stala pridruženým členom 

BPB a zastupuje ju predseda združenia Alexander Prizemin. 

http://www.mineralnaizolacia.sk/ 
 

 Asociácia poskytovateľov energetických služieb sa stala pridruženým 

 členom BPB a zastupuje ju predseda správnej rady Marcel Lauko. 

 http://www.apes-sk.eu/ 
  

  Združenie SLOVENERGOokno sa stalo riadnym členom BPB  

  a zastupuje ju predseda združenia Daniel Holler. 

  http://www.slovenergookno.sk/ 

 

 

BPB prostredníctvom svojich dnes už šiestich členských združení zastupuje viac ako 140 spoločností 

pôsobiacich v oblasti výstavby a obnovy budov, ktorých celkový ročný obrat presahuje 1,5 mld. eur 

a počet stálych zamestnancov je vyše 7,5 tisíc. 

 

Tím BPB na prezentácii Programu Budovy 2050: (zľava) Dušan Petráš, 

Kateřina Věntusová, Henrich Pifko, Peter Robl, Pavol Kukura, Daniel 

Holler 

P. Robl pri odovzdaní Programu podpredsedovi 

Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi 

 

http://www.mineralnaizolacia.sk/
http://www.apes-sk.eu/
http://www.slovenergookno.sk/

