
Čo s panelákmi, obnovovať 
obnovené?



Projekt Deliver 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ je zvyšovať 
odolnosť sídlisk na dopady klimatickej zmeny, ale aj znížiť hodnotu uhlíkovej stopy v m. č. Karlova Ves. 

6/2018 - 6/2023, podporené z finančného nástroja pre životné prostredie LIFE Európskej komisie a MŽP SR 



dve architektonické štúdie





I. štúdia
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ENERGETICKÁ OPTIMALIZÁCIA 

• história rekonštrukcie 

• po rekonštrukcii v roku 2012               
MPT cca 80 kWh/m2a 

• plocha 5800 m2 

• priebeh rekonštrukcie



•výsledky PHPP pôvodné 

•výsledky PHPP navrhované 

•meranie tepla 

•fakturácia dodávok tepla 

•dve skupiny navrhovaných opatrení:  

•dosah na energetickú náročnosť  

•zlepšenie vnútorného a vonkajšieho 
prostredia domu





ZELENÉ RIEŠENIA PRI OBNOVE 

• mitigačno - adaptačný synergický efekt 

• dopady zmeny klímy - globálne 
otepľovanie, letné horúčavy, sucho      
a prívalové zrážky





VEGETAČNÁ STRECHA 

• mitigácia - sekvestrácia uhlíka 375 gCm-2 

• statické posúdenie strechy - zaťaženie     
55 kg/m2 - ultraľahká extenzívna strecha 

• predlžuje životnosť izolácie dvojnásobne 

• prispieva ku ochladzovaniu budovy v lete 

• zadržiava cca 40% zrážok



ZELENÁ STENA 

• zmierňuje teplotné extrémy medzi 
exteriérom a interiérom, aktívne 
ochladzovanie 

• zlepšenie izolačných vlastností 

• 10 - 30% úspora nákladov na 
spotrebovanú energiu za sezónu





NÁVRH ZELENÁ STENA - KARLOVESKÁ 57 

• štítové fasády prechodu – inštalovaná 
nerezová lanková sieť na popínavé rastliny  

• sieť je umiestnená 0,5 m nad terén, 
napnutá je na obvodových lanách, kotvy 
lana sú navarované po cca 1,5 m 

• posadené do rastlého terénu – ovíjavé 
jedlé rastliny (aktinídia, schizadra, akébia)





NÁVRH ZRÁŽKOVÁ VODA - KARLOVESKÁ 57 

• oddelenie stokovej vody od zrážkovej 
(zrážková voda je vedená osobitne           
a spájaná v objekte)  

• zrážková voda do retenčného zásobníka 

• využitie na polievanie a prípadný herný 
prvok





II. štúdia































ENERGETICKÁ OPTIMALIZÁCIA 

• merná potreba tepla na vykurovanie: 

• aktuálna 80 kWh/m2a 

• po realizácii plánovaného zateplenia 
55 kWh/m2a 

• po realizácii navrhovaných opatrení 
cca 30 kWh/m2a



• navrhované opatrenia: 

• realizácia zateplenia v zmysle doporučení PHPP 

• predsadené okná 

• eliminácia tepelných mostov 

• blower door test 

• inštalácia jednotlivých vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla 

• vlastný zdroj tepla a teplej vody 

• doplnenie vegetačnej strechy a fasádnej zelene 

• účinné tienenie južne a západne orientovaných okien



Spotreba tepla BD Pribišova 27-37  2015-2018

2015 2016 2017 2018

Množstvo Spolu Množstvo Cena  Množstvo Cena  Množstvo Cena  
kWh EUR kWh EUR kWh EUR kWh EUR

477 423,68 24 014,41 503 519,44 25 075,27 505 352,77 18 748,59 463 777,77 17 206,16

Fixná zložka TÚV 6 890,43 6 890,43
Fixná zložka UK 14 794,42 14 794,42 28 435,80 27 358,32
Variabilná zložka TÚV 13 023,56 11 788,55 8 820,35 9 508,47

Spolu 58 722,81 58 548,66 56 004,74 54 072,95

40,9% 42,8% 33,5% 31,8%



NÁVRH ZELEŇ - PRIBIŠOVA 37 

• 10 % úspora energií pre každú obytnú 
budovu ak do vzdialenosti menej ako 10 
metrov sú stromy (Nowak, 1994) a s tým 
súvisiace zníženie emisií CO2 na základe 

energetických úspor (odhad zníženia emisií 
je spojený s ušetrenou energiou 
vynásobenou 0,203 kWh čo predstavuje 
uhlíkovú intenzitu pre prírodný plyn Defra/
Carbon Trust)



NÁVRH ZELEŇ - PRIBIŠOVA 37 

• úspora energií na klimatizáciu v prípade 
zelenej strechy – táto môže pohltiť energiu 
z tepla až 150 W/m2 (Handley, 2010) 
a s tým súvisiace zníženie emisií CO2         

na základe energetických úspor (odhad 
zníženia emisií je spojený s ušetrenou 
energiou vynásobenou 0,537 kWh            
čo predstavuje uhlíkovú intenzitu pre 
elektrinu Defra/Carbon Trust)



NÁVRH ZELEŇ - PRIBIŠOVA 37 

• vegetácia - zelené strechy a steny 

• plné steny (boky loggií) a lanká            
na fasáde, zvýraznenie vstupov 

• zachytenie zrážkovej vody a jej vsak      
vo vnútrobloku 

• nová výsadba a prvky malej architektúry 
(vstupy, trvalky) 

• verejný priestor - nové prvky





Tím projektu: 

Ing. Ľubica Šimkovicová 

Ing. Zuzana Hudeková 

Ing. Vladimír Šimkovic 

Ing. arch. Pavol Paňák 

Ing. arch. Pavol Pokorný 

Ing. arch. Michal Hybský 



www.odolnesidliska.sk

http://www.odolnesidliska.sk


ďakujeme za pozornosť


