
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov 
 

 

VÝZVA

 
Cieľom výzvy je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií 
nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. 

 
KTO JE OPRÁVNENÝ

 
Oprávnení žiadatelia 
 

• obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;  

• príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. 
základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,  

• samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,  

• príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných 
budov. 

 

Podmienka: 

 
• podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej skolaudovanej verejnej budove, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

alebo v správe subjektu Žiadateľa a v tejto verejnej budove nevykonáva hospodársku činnosť, ktorá presahuje 20% 
z celkovej podlahovej plochy budovy, alebo nepresahuje 20% z celkového času využitia budovy. 

 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 
 
V rámci činnosti L7 / L7AP je možné realizovať nasledovné aktivity: 
 

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;  
2. zateplenie/výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy;  
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;  
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena).  

       V prípade realizácie aktivít 1., 2., a 4. súčasne, je možné realizovať aj:  
              a) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo 

vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa 
bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;  

       alebo  
b) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po 
vyrastení tieniť fasádu budovy v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných invazívnych druhov (domáce druhy 
drevín), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie;  

        alebo  
              c) kombináciu aktivity a) a b);  

5. modernizácia / výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach riadenia 
kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;  

6. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (výmenníky na 
využitie odpadného tepla, rekuperácia);  

Poskytovateľ pomoci:    Environmentálny fond SR 

Činnosť: L7 / L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania (nehospodárska činnosť) 
 

Typ pomoci::       Podpora formou dotácie pre rok 2021 



 

 

7. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu 
alebo odpočinku chráneného živočícha,;  

8. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na 
fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.);  

9. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 
 
PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE POMOCI

 
• projekty musia byť realizované vo verejných budovách – verejnou budovou je budova vo vlastníctve alebo správe 

verejného subjektu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

• podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej verejnej budove, ktorá je vo vlastníctve, nájme alebo správe 
Žiadateľa. Existujúcou budovou je užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú 
známe alebo sa dajú zistiť prehliadkou a meraním.    

• projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a technických noriem v Slovenskej republike 
(najmä STN 73 0540-2),  

• realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú 
dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,  

• Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie 
projektu. Po dobu udržateľnosti bude dodržiavanie podmienok monitorované.  

• jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie  

 

MIESTO A DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTOV 

 

Oprávnené územie:  

• L7: celé územie SR mimo najmenej rozvinutých okresov  

• L7AP: najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky 

Realizácia: v období od 01.01.2021 do 30.11.2021 

 
KOĽKO? 

 

Výška podpory: max. 400.000,- EUR         

Intenzita pomoci: 95% z oprávnených nákladov projektu  

 
DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 

 
 

Dátum vyhlásenia výzvy:  22.12.2020           

Dátum uzavretia výzvy:     05.02.2021 

 
 

 
 



 

 

PONÚKAME VÁM

 
 
Služby v oblasti grantového poradenstva: 
 

• vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

• implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

• zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 

 


