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Komunikačný projekt Bezpečný domov (BD), ktorého autorom je moja maličkosť, 
vám už 5 rokov prináša aktuálne správy a nové trendy z oblasti bytovej správy 
a bývania. Od jeho prvých krokov som ho koncipoval tak, aby sa stal dlhodobým 
zdrojom informácií pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako bývajú a ktorí chcú, 
aby ich bývanie bolo ekonomické, bezpečné, pohodlné a dlhodobé. Ako sa tieto ciele 
darí napĺňať nemôžem posúdiť ja, ale vy naši čitatelia a poslucháči. 

Všetko okolo nás sa vyvíja a nie je tomu inak ani s komunikačným projektom BD.  
Počas celej doby našej pôsobnosti sme oslovili tisíce bytových domov, ktorým sme 
predali značné množstvo odborných vedomostí a informácií zo širokej oblasti tém 
spojených s bývaním. Mnohým z vás sme podali pomocnú ruku a vo veľa prípadoch 
sme vám pomohli vyriešiť problémy, ktoré vás v bytových domoch trápili. A práve 
poradiť a ponúknuť vhodné riešenie k úspešnému vyriešeniu problému sa dostáva do 
popredia nášho záujmu a vývoja. Projekt sa mení a rozširuje svoje ponúkané aktivity!

Prvá zásadná zmena prebehla tento rok v priebehu mesiaca február. Projekt sa 
osamostatnil. Po zvážení jeho rastu sme sa s bývalým majiteľom dohodli, že pre 
všetkých bude efektívnejšie, aby projekt naďalej „išiel“ svojou vlastnou cestou. Od 
marca som teda nielen autorom a riešiteľom projektu, ale tiež jeho majiteľom. Rád 
hovorím, že sa projekt po piatich rokoch vrátil k svojmu autorovi. Táto zmena vytvára 
nielen nový priestor rozvoja aktivít, ale tiež zaväzuje k tomu, aby tento rok bol krokom 
vpred, nie vzad. Za seba môžem sľúbiť, že urobím všetko pre to, aby sme v budúcnosti 
boli aj naďalej studňou informácií v oblasti bývania. 

Druhá zmena úzko súvisí s tou prvou. Do budúcnosti chceme projekt orientovať 
nielen ako pasívny zdroj informácií, ale tiež ako aktívny nástroj v rámci všetkých 
aktivít súvisiacich s obnovou a správou bytových domov. Prostredníctvom 
odborníkov a skúsených špecialistov na poradenstvo, vám budeme aj naďalej 
pomáhať a prípadne ovplyvňovať štátny aparát smerom k nášmu spoločnému cieľu 
– k dôstojnému a modernému bývaniu. 

Tretia zmena celkom pochopiteľne súvisí s ľuďmi, ktorí sa na realizácii projektu 
podieľali a budú podieľať. Chcem poďakovať všetkým, s ktorými som doteraz 
spolupracoval, a ktorí do projektu dali kus  zo seba. Tým, ktorí to so mnou vydržali 
a na realizácii pokračujú, veľká vďaka. 

V období tohtoročnej jari sme, ako pevne verím, zostavili tím, ktorí predstavuje 
najsilnejšie ľudské zoskupenie, aké doteraz realizáciu projektu zabezpečovalo. Som 
presvedčený, že túto zmenu v kladnom slova zmysle pocítite aj vy, naši čitatelia aj 
aktívni poslucháči a účastníci projektu BD.

Prajem si, aby ste aj v tomto čísle našli informácie, ktoré vás budú nielen inšpirovať, 
ale pomôžu vám s plánovanými úpravami vašich domovov. Teším sa na ďalšie 
stretnutie a spoluprácu s vami.

Ing. Petr Němec
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Všeobecne platí, že vykonáva-
nie obnovy budov súvisí so zmenou 
funkčných vlastností spĺňajúcich zá-
kladné požiadavky na stavby a  súvisí 
s  predĺžením životnosti jednotlivých 
stavebných konštrukcií, technického 
zariadenia a  budovy ako celku. Ob-
nova budovy nesúvisí so zmenami 
stavby, ktoré by boli prestavbou, nad-
stavbou alebo vstavbou, s vykonaním 
zmeny dispozície alebo účelu využí-
vania budovy. Všetky takéto zmeny sú 
predmetom rekonštrukcie budovy.

Obnova budovy (bytovej a  neby-
tovej) je uskutočnenie zmien existu-
júcej budovy, stavebných konštrukcií 
a technického zariadenia budovy, kto-
rými sa pred ukončením ich život-
nosti dosiahne splnenie základných 
požiadaviek na stavby a  predĺženie 
životnosti stavby obvykle bez preru-
šenia užívania budovy. Proces obnovy 
nastupuje na konci životnosti staveb-
ných konštrukcií a  technického za-
riadenia budov, resp. stavu, ktorý by 
mohol ohroziť bezpečnosť užívania 
a zdravia obyvateľov.

Rekonštrukcia budovy je zmena 
stavby, ktorá súvisí s prestavbou, nad-
stavbou alebo vstavbou, so zmenou 
dispozície, účelu využívania budovy 
nezávisle na životnosti a  skutočných 
funkčných vlastnostiach stavebných 
konštrukcií a  technického zariadenia 
budovy. Obvykle vyžaduje preruše-
nie užívania budovy. Stavebné úpravy, 
ktoré sú zmenou stavby musia vyho-
vovať platným požiadavkám na nové 
budovy. 

Obnova budovy sa z hľadiska roz-
sahu uskutočňovaného procesu delí na:
•	 celkovú obnovu,
•	 čiastkovú obnovu.

Celková obnova je stav budovy 
zabezpečený stavebnými úpravami, 
kedy všetky stavebné konštrukcie 
a technické zariadenie budovy spĺňajú 
základné požiadavky na stavby, ktoré 
sú určené platnými právnymi a tech-
nickými predpismi.

Celková obnova sa môže vykonať 
naraz, alebo postupovými krokmi. 
Čiastková obnova môže zahŕňať jeden 
alebo viac postupových krokov.

Podľa účelu sa môže obnova bu-
dovy vykonať s cieľom:
•	 odstrániť systémové poruchy,
•	 zabezpečiť zníženie potreby ener-

gie pri užívaní budov,
•	 odstrániť nedostatky súvisiace so 

životnosťou zabudovaných sta-
vebných materiálov,  stavebných 
konštrukcií, prvkov a  systémov 
technického zariadenia budov,

•	 dosiahnuť užívateľskú bezpečnosť.

Odstránenie systémových porúch 
súvisí s  obnovou bytového domu, 
najmä takého, ktorý bol postavený 
hromadnými formami výstavby v ob-
dobí rokov 1948 až 1993 (typy, kon-
štrukčné systémy a stavebné sústavy). 
Systémové poruchy, ktorých je 12, 
bližšie popisuje a  podmienky a  po-
žiadavky na ich odstránenie uvádza 
zákon č. 443/2010 Z. z. v  znení ne-
skorších predpisov [2].

Systémové poruchy sú také po-
ruchy, ktoré vznikli bez vplyvu uží-
vateľov alebo zanedbanej údržby 
a  sú zapríčinené návrhom stavby, 
uplatnenými stavebnými materiálmi 
a  technologickými procesmi zhoto-
venia. Obvykle súvisia so znížením 
užívateľskej bezpečnosti a môžu viesť 
k  haváriám. Odstránenie systémo-
vej poruchy je čiastkovou obnovou 

budovy, ktorá sa vždy musí vykonať 
ako jeden postupový krok.

Čiastkovou obnovou budovy je aj 
významná obnova, ktorá je definovaná 
zákonom č. 555/2005 Z. z. v znení zá-
kona č. 300/2012 Z. z. [1] Súvisí so 
stavebnými úpravami ovplyvňujúcimi 
zníženie potreby energie pri užívaní 
budov.

Významnou obnovou budovy sú 
stavebné úpravy  existujúcej   budovy,  
ktorými  sa vykonáva   zásah   do  jej 
obalovej konštrukcie v  rozsahu viac, 
ako 25 % jej plochy, najmä zateple-
ním   obvodového a  strešného  plášťa 
a  výmenou   pôvodných   otvorových 
výplní.     Významnú obnovu budovy 
možno uskutočniť     naraz         alebo         
postupnými   (čiastkovými)   staveb-
nými   úpravami. Významná obnova 
je čiastkovou obnovou budovy. Pokiaľ 
sa významná obnova uskutočňuje po-
stupovými krokmi, každý postupový 
krok je čiastkovou obnovou budovy.

Za významnú obnovu sa podľa pre-
pracovaného znenia smernice o ener-
getickej hospodárnosti č.  2010/31/
EÚ považujú už stavebné úpravy 
vykonané na 25 % plochy obalových 
konštrukcií budovy (plocha strechy, 
plnej časti obvodového plášťa, plocha 
otvorových konštrukcií). Významná 
obnova budovy by sa mala obmedziť 
na tie časti, ktoré sú z hľadiska ener-
getickej hospodárnosti najdôležitejšie 
a  sú finančne výhodné. Vynaložené 
náklady by sa mali vrátiť pomocou 
dosiahnutých úspor energie za prime-
rané časové obdobie súvisiace s  oča-
kávanou životnosťou budovy.  Zákon 
č. 555/2005 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov ukladá, že ak je to tech-
nicky, funkčne a  ekonomicky usku-
točniteľné, minimálne požiadavky na 

obnova bytových domov 
– pojmy a definície

Používanie správnych pomenovaní skutočností, predmetov a javov je výsledkom ich rozumového poznania. 
Každá činnosť preto súvisí s určením súvisiacich pojmov napomáhajúcich lepšie pochopiť skutočnosti. Samotný 
pojem má svoj obsah, ktorý presnejšie opisuje jeho definícia. Pre lepšie pochopenie procesu obnovy bytových 
domov, resp. obnovy budov všeobecne, je potrebné vymedziť súvisiace pojmy a ich definície. Tieto sú podkla-
dom na určenie podmienok uskutočňovania obnovy budov, ale aj na stanovenie požiadaviek na kvalitu, rozsah 
ako aj vymedzenie súvisiacich nákladov.



www.prenasdom.sk

3

energetickú hospodárnosť nových bu-
dov musí spĺňať aj existujúca budova 
po uskutočnení jej významnej obnovy. 

Energetická hospodárnosť bu-
dovy je množstvo energie potrebnej 
na splnenie všetkých energetických 
potrieb súvisiacich s normalizovaným 
užívaním budovy, najmä množstvo 
energie potrebnej na vykurovanie 
a  prípravu teplej vody, na chladenie 
a vetranie a na osvetlenie. Energetic-
kou certifikáciou sa budova zatrieďuje 
do energetickej triedy (triedy ener-
getickej hospodárnosti). Základom 
energetickej certifikácie je výpočet 
a kategorizácia budov.

Energetická hospodárnosť budov 
súvisí s predikciou potreby energie pri 
užívaní budovy za normalizovaných 
podmienok. Energetická hospodár-
nosť sa určuje výpočtom podľa vy-
hlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. 
[4]. Dôležité je, že projektant už pri 
spracovaní projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie musí preuká-
zať predpoklad splnenia minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodár-
nosť. Hodnotenie vykonáva autorizo-
vaný inžinier (oprávnená osoba) pre 
to miesto spotreby energie, ktorého sa 
týka obnova. V prípade zmeny tepel-
nej ochrany budovy (zeteplenie streš-
ného a  obvodového plášťa, výmena 
otvorových konštrukcií) je potrebné 
spracovať tepelnotechnický posudok 
ako súčasť projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie. 

Tepelnotechnické požiadavky vy-
medzuje STN 73  0540-2: 2012 [5].  
V  tejto norme sú stanovené rovnaké 
kritéria pre novú výstavbu a obnovu. 
Z definície významnej obnovy však vy-
plýva, že dodatočná tepelná ochrana 
zateplením obvodového a  strešného 
plášťa, ako aj výmena otvorových 
konštrukcií má významný podiel na 
obnove budovy. Návrh zmeny tepel-
nej ochrany má byť v  kvalite, aby sa 
preukázal predpoklad splnenia mi-
nimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov podľa podmie-
nok vyplývajúcich z  vyhlášky MD-
VRR SR č. 364/2012 Z. z. Stanovené 
sú rôzne úrovne požiadaviek. Od 1. 
1. 2013 platia normalizované požia-
davky (nízkoenergetická úroveň vý-
stavby). Stanovené sú odporúčané 
požiadavky, ktoré by mali byť od 1. 1. 
2016 normalizované na uskutočnenie 

ultranízkoenergetickej výstavby. Pre 
budovy s  takmer nulovou potrebou 
výstavby by od 1. 1. 2021 mali platiť 
cieľové hodnoty ako normalizované 
požiadavky, pričom minimálne požia-
davky na energetickú hospodárnosť 
bude potrebné preukázať splnením 
požiadavky na primárnu energiu. 

Energetický certifikát je osved-
čením o  energetickej hospodárnosti 
budovy. Energetický certifikát spra-
cováva odborne spôsobilá osoba 
ustanovená podľa podmienok zákona 
č. 555/2005 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov. Zatriedením budovy do 
energetickej triedy je možné vzájomné 
porovnanie kvality budov z  hľadiska 
energetickej hospodárnosti postave-
ných v  rovnakej kategórii (rodinné 
domy, bytové domy, administratívne 
budovy, školy a pod.). Energetický cer-
tifikát sa vydáva k ukončeniu výstavby 
novej budovy a  významnej obnovy 
existujúcej budovy. Pri splnení mi-
nimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy, teda dosiah-
nutí hodnoty globálneho ukazova-
teľa rovnej alebo nižšej ako je horná 
hranica energetickej triedy B pre pri-
márnu energiu (globálny ukazovateľ) 
je budova nízkoenergetická. Potreba 
energie sa pre všetky miesta spotreby 
energie (potreba energie v  budove, 
potreba energie na vykurovanie vrá-
tane potreby tepla na vykurovanie, 
potreba energie na prípravu teplej 
vody, vetranie, chladenie a osvetlenie) 
a primárna energia určujú v kWh/m2 
celkovej podlahovej plochy.

Celková podlahová plocha je 
podlahová plocha podlaží určená 
z  vonkajších rozmerov budovy bez 
zohľadnenia lokálnych vystupujú-
cich stavebných konštrukcií, naprí-
klad stĺpov, ríms, pilastrov, lokálnych 
zmenšení hrúbky obvodového plášťa, 
bez plochy balkónov, lodžií a  terás. 
Ak svetlá výška miestnosti prechá-
dza cez dve podlažia alebo cez viac 
podlaží, napríklad schodištia a  galé-
rie, celková plocha podlažia sa vyráta 
tak, ako keby miestnosť bola v rovine 
každého podlažia rozdelená hori-
zontálnou konštrukciou. Pre projek-
tové hodnotenie (hodnotenie v rámci 
spracovania projektovej dokumen-
tácie na stavebné povolenie) sa ur-
čuje z  vonkajších rozmerov budovy 

podľa projektovej dokumentácie. Pre 
normalizované hodnotenie pre vý-
počet energetickej hospodárnosti 
a energetickej certifikácii je potrebné 
zmerať vonkajšie rozmery významne 
obnovenej budovy. Zníženie pôvodnej 
potreby energie na úroveň nízkoener-
getickej budovy je predpokladanou 
úsporou energie.   

Skutočná spotreba energie je 
ovplyvnená skutočnými klimatickými 
podmienkami a  spôsobom užívania 
budovy. 

Energetickou náročnosťou bu-
dovy je skutočná spotreba energie na 
poskytnutú službu (vykurovanie, prí-
pravu teplej vody a pod.). Energetická 
náročnosť ovplyvňuje energetickú 
efektívnosť. 

Energetická efektívnosť je podľa 
zákona č. 476/2008 Z. z. efektívne 
využívanie energetických surovín 
a energetických médií.

Vzhľadom na vzájomnú súvis-
losť jednotlivých stavebných úprav 
zohľadňujúcich zlepšenie podmienok 
bývania, možno odporúčať nasle-
dovný postup uskutočnenia celkovej 
obnovy a osobitne významnej obnovy.

Významná obnova

a) zateplenie strešného plášťa vrá-
tane opravy zo strechy vystupujú-
cich stavebných konštrukcií (napr. 
strojovne výťahov, komíny, výlezy 
apod.); realizácia nadstavby s  vý-
stavbou nových bytov sa nepovažuje 
za obnovu, ale za novú výstavbu;

b) výmena otvorových výplní na celej 
budove bez ohľadu na účel miest-
nosti vrátane schodísk a  vstup-
ných dverí;

c) zateplenie obvodového plášťa vrá-
tane zateplenia ostení a  nadpraží 
nadväzujúce na výmenu otvo-
rových výplní alebo ich úpravu; 
zatepleniu obvodového plášťa 
predchádza uskutočnenie obnovy 
betónových vystupujúcich kon-
štrukcií (odstránenie systémových 
porúch najmä balkónov, lodžií, 
vystupujúcich schodísk, ríms, pi-
lastrov a pod.);

d) zateplenie vnútorných konštrukcií 
(stropy nad nevykurovaným podla-
žím, steny vo vstupoch, ak susedia 
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s vykurovanými priestormi); 
e) hydraulické vyváženie vykurova-

cieho systému so zabezpečením 
merania a  regulácie (na päte bu-
dovy a na vykurovacích telesách), 
nová tepelná ochrana existujúcich 
rozvodov vykurovania a  prípravy 
teplej vody; v prípade potreby vý-
mena celých rozvodov a vykurova-
cích telies. 
V  prípade výskytu systémových 

porúch vystupujúcich konštrukcií sa 
najskôr vykonajú stavebné práce sú-
visiace s  odstránením systémových 
porúch. 

Celková obnova

Celková obnova zahŕňa významnú 
obnovu a nasledovné postupové kroky:
a) výmena bytového jadra, ale najmä 

vnútorných rozvodov plynu, stu-
denej a  teplej vody so zabezpe-
čením merania spotreby teplej 
a studenej vody, výmena kanalizá-
cie a vetrania v inštalačnom jadre 
(inštalačnej priečke), zabezpečenie 
oddelenia požiarneho úseku;

b) výmena elektroinštalácií (prí-
padne súčasne s  výmenou byto-
vého jadra);

c) výmena výťahov, resp. ich obnova;
d) výmena a obnova stavebných kon-

štrukcií a  technického zariadenia 
budov (TZB) z  hľadiska protipo-
žiarnej bezpečnosti (vrátane pro-
tipožiarnych a  bezpečnostných 
vstupných dverí do bytov);

e) úprava vnútorných povrchov 
(stropov a zvislých stien);

f ) výmena nášľapných vrstiev podláh 
v komunikačných priestoroch.
Pri obnove budov sa majú zabu-

dovávať iba také stavebné výrobky, 
pre ktoré boli vydané dokumenty 
preukázania zhody, pokiaľ sa na ne 
vzťahuje takáto požiadavka podľa zá-
kona č. 90/1998 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov. Technický a skúšobný 
ústav stavebný (TSÚS), n.o. je akre-
ditovanou a  notifikovanou osobou, 
ktorá vykonáva laboratórne skúšky 
stavebných výrobkov a  je aj osvedčo-
vacím miestom. V  rámci osvedčova-
nia spracováva technické osvedčenia 
stavebných výrobkov. Od 1. júla 2013 
nadobudnú platnosť nové právne 
predpisy na stavebné výrobky. 

Preukázanie zhody tepelnoizo-

lačných (zatepľovacích) systémov sa 
uskutočňuje na základe technického 
osvedčovania. Technické osvedčenie 
obsahuje určené komponenty (sta-
vebné výrobky) vytvárajúce konkrétny 
tepelnoizolačný (zatepľovací) systém. 
Samotné zhotovovanie zateplenia 
musia nadväzne na ods. 2 § 43g sta-
vebného zákona č. 50/1976 Zb. v zne-
ní zákona č. 237/2000 Z. z. vykonávať 
zhotovitelia, ktorí majú na túto čin-
nosť potvrdenú kvalifikáciu akredito-
vaným inšpekčným orgánom typu A. 
Technický a skúšobný ústav stavebný, 
ako inšpekčný orgán, vydáva licen-
cie zhotoviteľom zateplenia obvodo-
vého plášťa a  vykonáva inšpekcie na 
stavbách. Licencia je vydaná zhotovi-
teľovi na zhotovovanie konkrétneho 
tepelnoizolačného systému (ETICS). 
V  dokumente (licencii) sú uvedené 
všetky stavebné výrobky, ktoré je mož-
né pri zhotovovaní zatepľovania kon-
krétnym tepelnoizolačným systémom 
zabudovať na stavbe. TSÚS vydáva aj 
nepovinné licencie na zhotovovanie 
tepelnoizolačného a hydroizolačného 
systému plochých striech a nepovinné 
licencie zhotoviteľom na zabudováva-
nie otvorových konštrukcií. 

Zhotoviteľa stavebných prác 
(zateplenia a  pod.) vyberá vlastník 
(stavebník) alebo v  jeho zastúpení 
správca. Stavebník zabezpečuje aj 
projektovú dokumentáciu na stavebné 
povolenie. Zhotoviteľ musí vykoná-
vať zateplenie podľa realizačnej pro-
jektovej dokumentácie. Je výhodné 
požadovať spracovanie projektovej 
dokumentácie zateplenia na stavebné 
povolenie v  úrovni realizačnej pro-
jektovej dokumentácie. Realizačná 
projektová dokumentácia má obsa-
hovať riešenie konkrétnych detailov 
vrátane vytvárania výstužnej vrstvy 
s  výstužnou mriežkou, uplatnením 
rôznych profilov, tesniacich pásikov 
a pod. Rozhodne by nemala byť hlav-
ným ukazovateľom cena projektovej 
dokumentácie, ale kvalita jej spraco-
vania,  kompletnosť a  jednoznačná 
realizovateľnosť. TSÚS spracováva 
realizačnú projektovú dokumentá-
ciu obnovy bytových domov vrátane 
tepelnotechnického posúdenia a  vy-
konáva autorský dozor. Ku kolau-
dácii budov spracováva energetický 
certifikát. Cenu energetických cer-
tifikátov priaznivo ovplyvňuje, ak je 
TSÚS aj spracovateľom projektovej 

dokumentácie. Povinnosť zabezpe-
čiť (objednať) energetický certifikát 
má vlastník. Energetický certifikát sa 
spracováva pre celý bytový dom.

Výslednú kvalitu stavebného diela 
ovplyvňuje kvalita vykonania jednot-
livých postupových krokov. Pri usku-
točňovaní významnej obnovy nemusí 
platiť, že sa každý má poučiť na vlast-
ných chybách. Je výhodné „nakupo-
vať pod jednou strechou“ a zohľadniť 
referencie na projektanta, zhotoviteľa 
a  pod. Odstraňovanie nedostatkov 
vždy znamená vznik nových problé-
mov a narastanie nákladov.    

Autor:  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 Technický a skúšobný ústav  
 stavebný, n. o.
 www.tsus.sk
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občianske združenie 

Pre náš dom

Združovanie patrí medzi jednu z najstarších a najzákladnejších aktivít ľudstva, lebo je pre nás prirodzené 
stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými chceme zdieľať či už rovnaké alebo rozdielne názory, obohacovať sa o nové 
myšlienky a nápady, prípadne hájiť spoločné záujmy a hodnoty. Principiálne sa ľudia združujú preto, aby dosiahli 
svoje ciele. Občianske združenie Pre náš dom svojim úsilím ponúka východisko pre spoločné riešenie problémov 
v oblasti bývania. 

Či už potrebujete na schôdzi by-
tovej správy presadiť zmeny týkajúce 
sa napr. komplexnej revitalizácie 
alebo dielčie opravy domu je zrejmé, 
že k  tomu budete potrebovať dosta-
tok odborných a  presvedčujúcich 
informácií z  danej oblasti, o  ktoré 
opriete svoje argumenty a  presadíte 
svoje zámery. 

Občianske združenie Pre náš dom 
je vašim silným spojencom, ktorý 
vám tieto informácie poskytne v pre-
hľadne a  ľahko stráviteľnej forme. 
Uľahčíme vám zorientovať sa nielen 
v  legislatíve, možnostiach financo-
vania, ale aj ďalších medziodboro-
vých témach súvisiacich s  bytovou 
problematikou. Sprostredkujeme 
vám odborné školenia a  vzdelávacie 
semináre v  oblasti bytovej správy 

a  pomôžeme vám tak zaistiť ekono-
mické, bezpečné, kvalitné a moderné 
bývanie za rozumnú cenu. 

Pravdou je, že v  súčasnej dobe 
môžeme nájsť združenia či zväzy 
s podobnou náplňou a cieľmi. Máme 
však obavy, že množstvo z nich tieto 
vízie nenapĺňa tak, ako by bolo po-
trebné. Občianske združenie Pre 
náš dom vytvára jasnú a  priehľadnú 
platformu, ktorá presne definuje to, 
čo ponúka, zabezpečuje a  realizuje. 
Našou prednosťou je aktívny prístup 
k členskej základni. Nečakáme, kým 
prídete s  požiadavkou, ale aktívne 
s  vami komunikujeme, zaujímame 
sa o  vaše potreby a  problémy, ktoré 
s  vami konzultujeme a  radíme vám, 
ako ich zdarne vyriešiť. Ponúkame 

vám cenné rady a súčasne upozorňu-
jeme na novinky a zmeny v legislatíve, 
v  oblasti technológií a  materiálov, 
zdrojov tepla a  energií a ďalších ob-
lastí súvisiacich s údržbou domu. 

Pridružené členstvo vám ponúka 
rad významných zliav u poskytovate-
ľov tovarov a služieb, a tiež výhodné 
ceny na služby o.z. Pre náš dom.

Združenie Pre náš dom vám po-
núka pomocnú ruku a  háji vaše zá-
ujmy. Byť v  spojení s  ľuďmi, ktorí 
sledujú rovnaké ciele a zdieľajú spo-
ločné záujmy, je pre vás výhodné. 
Staňte sa preto členmi občianskeho 
združenia Pre náš dom, lebo náš spo-
ločný hlas bude mať väčšiu váhu, než 
hlas jednotlivca.

Autor:  Pavla Šuráňová
Foto:  Pre náš dom, o. z.

Ročný členský príspevok pridru-
ženého člena je 40,00 EUR + 2,00 
EUR / b.j. / rok.

 
Príklady ročných cien za bytový 
dom:

Dom 24 b. j. 88,00 EUR

Dom 36 b. j. 112,00 EUR

Dom 72 b. j. 184,00 EUR

Ponúkame informačné a poradenské služby v oblastiach:
 » revitalizácie
 » správy a údržby bytových fondov
 » zdrojov tepla a teplej vody a energetiky
 » legislatívy týkajúcej sa bývania

Ďalej ponúkame:
 » zaistenie predrealizačných príprav
 » termovízne meranie akéhokoľvek objektu, ktoré odhalí tepelné straty 

a pomôže vám ušetriť
 » vystavenie preukazu energetickej náročnosti budov
 » odborné školenia v oblasti legislatívy, energetiky a medziľudských 

vzťahov
 » internetovú nástenku pre uľahčenie komunikácie vo vašom dome
 » Dotácie Pre náš dom
 » a veľa ďalších vecí, súvisiacich s témou bytovej a domovej správy
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bytový dom nie je 
„od macochy“

Dnes už existujú možnosti ako za finančne dostupných podmienok obnoviť a zmodernizovať bytový dom 
k spokojnosti jeho obyvateľov. Stúpne tak kvalita a bezpečnosť bývania i bezprostredného okolia samotného 
bytu a vynaložené prostriedky sa v dohľadnej dobe vrátia na nižších nákladoch za teplo a pod.

Bývajte spokojne

Tiež patríte medzi tých, ktorí 
nevlastnia a  možno ani netúžia 
vlastniť rodinný dom? Celkom by 
vám stačil viac, či menej izbový 
byt v  spoločnom bytovom dome? 
Stačil, keby novostavby neboli také 
drahé (vzhľadom k príjmom), a po-
kiaľ by aj staršie bytové domy mali 
vstupné priestory slušne upravené 
a  nie zdevastované (rokmi, príp. 
neprispôsobivými susedmi, či ne-
želanými „návštevníkmi“), pokiaľ by 
ste nemuseli platiť aj za teplo, ktoré 
zbytočne uniká, za spotrebu energií, 
ktoré netušíte kam sa stratili, za vý-
ťahy, ktoré nefungujú a  pod. Ani 
staršie bytové domy však nemusia 
byť postrachom. Práve naopak, často 
sú situované v lokalitách s už vybu-
dovaných okolím, kde vás žiadna 
nová výstavba nemilo neprekvapí. Je 
pravda, že po 30, či 40 rokoch si už 
domy vyžadujú opravy radikálnej-
šieho charakteru, to však môže byť 
v konečnom dôsledku i výhoda. Sú-
časné technické a materiálové mož-
nosti poskytujú oveľa väčší priestor 
na nové nápady a lepšie riešenia než 
pred rokmi.

Vieme ako na to

Bytové domy zvyčajne nemajú 
vo fonde opráv a  údržby dostatok 
finančných prostriedkov na  usku-
točnenie zásadnejších opráv alebo 
renovácií, ktoré vyžadujú väčšie fi-
nančné investície. Sú preto nútené 

hľadať iné finančné možnosti do-
stupné pre obyvateľov týchto byto-
vých domov. 

Dnes už existuje viacero mož-
ností financovania, avšak často sa 
stáva, že v praxi sa ponuka zúži len 
na pár, keďže financie zo zdrojov EÚ 
pre väčšinu bytových domov spra-
vidla nie je možné získať a  mnohí 
vlastníci bytov až tak nedôverujú 
variabilnému úročeniu komerčných 
bánk.

K  často využívaným preto patrí, 
práve z hľadiska dostupnosti a  spo-
ľahlivosti, program REKOFOND. Ak 
zatiaľ nepoznáte jeho výhody, stačí 
sa obrátiť na  Wüstenrot stavebnú 
sporiteľňu, a.s.

Osvedčené riešenie

Netvrdíme, že zrealizovať kom-
plexnú obnovu bytového domu 
alebo „len“ zateplenie fasády je 
hračka, ale nie je to ani také kompli-
kované ako si mnohí myslia. Treba 
mať len správneho finančného part-
nera a  poradcu, ktorý vás v  danej 
problematike zorientuje a  celým 
procesom úspešne prevedie.

Finančné prostriedky so zvý-
hodneným a garantovaným úrokom 
od  Wüstenrot stavebnej sporiteľne 
sú pre mnohých najvhodnejším rie-
šením. Osvedčeným riešením je už 
spomenutý program REKOFOND 
špeciálne zameraný na financovanie 
obnovy, údržby a  modernizácie by-
tových domov. Je hneď viacero dô-
vodov prečo je to správna voľba. 

Skúsenosti z praxe

Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
už financovala množstvo rekon-
štrukcií bytových domov, pritom 
medzi najviac vyzdvihované a pozi-
tívne oceňované výhody patria:
•	 bezprostredný kontakt so zástup-

com Wüstenrotu: Certifikovaný 
poradca Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne príde za  obyvateľmi 
a  na  domovej schôdzi poskytne 
všetky informácie o  aktuálnych 
finančných možnostiach, ponuke 
výhodných akcií, úverových pro-
duktoch, ktoré sú klientom k dis-
pozícii, a  tiež vysvetlí prípadné 
nejasnosti, odpovie na  otázky 
a  objasní celý postup financo-
vania obnovy bytového domu, 
podmienky samotného čerpania 
financií a systém splácania úveru.

•	 skutočnosť, že úročenie je fixné 
po  celú dobu splácania úveru, aj 
výška splátky je nemenná, teda 
jasné pravidlá od  začiatku až 
do konca;

•	 možnosť mimoriadnych splátok, 
príp. úplné predčasné splatenie 
úveru bez sankcií;

•	 užívanie výhod obnoveného 
domu už po krátkom čase, pričom 
úverové prostriedky je možné 
splácať v rámci ponuky Rekofond 
od 7 až do 25 rokov;

•	 možnosť získania medziúveru 
už od  1,69% p.a. na  prvé 2 roky 
(a 3,99% p.a. na ďalšie 2 roky);

•	 výška úveru až do 3 miliónov eur 
na jeden bytový dom;

•	 a  naozaj presvedčivým 

• Starší bytový dom ako nový • Wüstenrot vám to finančne umožní • Špeciálna ponuka – REKOFOND
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argumentom sú konkrétne 
úspory dosiahnuté obnovou byto-
vého domu, keď zníženie platieb 
za  teplo pomáha zároveň ľahšie 
splácať úver; Bytové družstvo, 
ktoré má v  správe viacero byto-
vých domov a niektoré z nich už 
prešli komplexnou obnovou, vy-
číslilo, že náklady na teplo sa zní-
žili o cca 42% až 61% v závislosti 
od  konštrukčného systému kon-
krétneho bytového domu a  pou-
žitého riešenia. 

Nezabudnite...

Ak ste tiež vlastníkom bytu v ne-
jakom bytovom dome staršieho 
dáta existencie a nechcete, aby vám 
zastarané materiály, konštrukčné 
problémy a  pod. sťažovali, či nebo-
daj ohrozovali život, už viete kde 
máte hľadať riešenie. 

Možnosti sú však ešte širšie. 
Rekofond nie je len o úvere, umož-
ňuje aj nadštandardné zhodnote-
nie vkladov obyvateľov vo fonde 

údržby a  opráv, vďaka vkladovému 
úroku plus zaujímavým úrokovým 
bonusom, a tiež šancu získať štátnu 
prémiu pre SVB vo výške 66,39 eur 
na  každé 4 byty v  bytovom dome, 
čo výrazne zefektívňuje sporenie vo 
fonde. 

www.wustenrot.sk

sPorenie baví, keď je ziskové

Wüstenrot má pre vás tie najlepšie správy aké môžete od finančnej inštitúcie očakávať. Stavebná sporiteľňa 
okrem zníženia poplatkov v roku 2012 priniesla aj viacero noviniek. A tak si zo širokej ponuky produktov teraz 
môže vybrať „ten svoj“ naozaj každý.

Jasný výnos bez rizika

To, že vklady sú na  účte staveb-
ného sporenia zhodnocované vklado-
vým úrokom a štátnou prémiou (ktorá 
pre rok 2013 ešte vzrástla, čo je pote-
šiteľná správa ako pre súčasných, tak 
aj nových klientov), je vám už známe. 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa však 
ponúka o dosť viac a oslovuje svojou 
ponukou aj ešte náročnejších klientov. 
Podľa zvoleného produktu a  výšky 
ročného vkladu môže totiž klient zís-
kať ešte aj úrokový bonus vo výške 2%, 
3% alebo 4% od Wüstenrotu. 

Ale tým ponuka možností spore-
nia vo Wüstenrote stále nekončí. Ak 
náhodou patríte k tým, ktorí 6-ročné 
sporenie považujú za pomerne dlhé, 
a  to je dôvod prečo ešte nespo-
ria, Wüstenrot má 
niečo aj pre vás. 
Ako jediná spome-
dzi stavebných spo-
riteľní na Slovensku 
poskytuje Wüsten-
rot aj krátkodobé 
formy sporenia 
(na  2, na  3 alebo 
na  4 roky), samo-
zrejme, taktiež so 
zaujímavým zúro-
čením vkladov. 

Dostupné výhody a  špecifiká 
tejto stavebnej sporiteľne sú naozaj 
početné. Wüstenrot vždy prichádza 
s určitými inováciami a zároveň ga-
rantuje svojim klientom aj osved-
čené produkty stavebného sporenia. 
Práve vďaka širokej ponuke produk-
tov si môže klient vybrať sporenie 
(a  neskôr financovanie) na  mieru 
svojim požiadavkám, zámerom a fi-
nančným možnostiam. A  to bez 
rizika. Nemusíte sledovať vývoj 
na svetových, či európskych finanč-
ných trhoch, aby ste vedeli koľko so 
svojho stavebného sporenia získate 
a  kedy. Sporenie vo Wüstenrote je 
zaručená „výhra“ (súčasťou kto-
rej môže byť napríklad aj poistenie 
dieťaťa grátis). Napokon, posúďte 
sami... 

W = Viac Výhod (za menej 
peňazí)

V  bankách k  zníženiu poplatkov 
často nedochádza, o  to viac potešila 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, ktorá 
siahla na tie najčastejšie poplatky, a to 
v prospech klientov:
•	 či už sa rozhodnete sporiť alebo 

čerpať úver, váš poplatok za vede-
nie účtu je už len 12 € za celý rok, 
a  ak sa rozhodnete uzavrieť sta-
vebné sporenie aj pre dieťa, ročný 
poplatok bude dokonca polovičný,

•	 a  tiež samotné uzavretie zmluvy 
o  stavebnom sporení je teraz ešte 
výhodnejšie – poplatok bol znížený 
na 0,9% z cieľovej sumy a 

•	 NOVINKA: vo Wüstenrote ne-
platíte tento poplatok hneď na za-
čiatku. Splatný je počas 6 rokov 
sporenia, takže stačí uhradiť len 
jednu šestinu, aj to vždy až ku 
koncu roka. Zníži vám to počia-
točné náklady.

Autor: 

SPORTE aKO DlhO, RESP. aKO KRÁTKO chcETE

Špeciálna ponuka pre vás. Ak sa rozhodnete pre sporenie vo 
Wüstenrot stavebnej sporiteľni, nemusíte byť viazaný klasickým 
šesťročným cyklom. Wüstenrot umožňuje aj krátkodobé 
sporenie (podobné termínovanému vkladu) na 2, na 3 alebo na 
4 roky, a to:
– bez poplatku za uzavretie zmluvy,
– s minimálnym poplatkom za vedenie účtu (len 3,31 € 
ročne),
– a s možnosť disponovať 25% vložených prostriedkov už po 
2 rokoch, prípadne i s možnosťou požiadania o úver. 
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Takisto môžeme odstrániť aj 
nadmernú vlhkosť v  stavebných 
konštrukciách z ktorej vznikajú po-
ruchy na konštrukciách ako:
•	 kondenzácia vody na  stenách, 

stropoch (podlahách), orosova-
nie okien a  z  toho vyplývajúci 
výskyt plesní na  obvodových 
konštrukciách,

•	 statické poruchy v dôsledku tep-
lotných dilatácií,

•	 tepelná nepohoda v  budovách 
(poklesy vnútorných teplôt pri 
prerušení vykurovania v zimnom 
období a  vzostup vnútorných 
teplôt v letnom období),

•	 poruchy v  dôsledku pôsobenia 
agresívneho ovzdušia na nechrá-
nený vonkajší povrch.

S rozvojom dodatočného zatep-
ľovania a  používania kontaktných 
zatepľovacích systémov sa do  po-
predia dostávajú aj mnohé otázky, 
ktoré zaujímajú vlastníkov resp. 
užívateľov bytov. Niekoľko sa stále 
opakujúcich sme aj s  odpoveďami 
pre Vás vybrali:

1. Je pravda, že zateplením, najmä 
pri tepelnej izolácii na  báze 
penového polystyrénu (EPS),  
sa konštrukcia príliš uzavrie 
a „nedýcha“? 

Vlhkostné vlastnosti stavebných 
materiálov charakterizuje faktor 
difúzneho odporu a  stavebných 

konštrukcii difúzny odpor. Čím je 
hodnota faktora difúzneho odporu 
nižšia, tým materiál lepšie prepúšťa 
vodnú paru. Difúzny odpor závisí aj 
na hrúbke materiálu. Vhodnosť po-
užitia jednotlivých tepelnoizolač-
ných materiálov (tepelná izolácia 
na  báze minerálnej vlny alebo pe-
nového polystyrénu) závisí na vlast-
nostiach pôvodných konštrukcii 
a na obsahu vlhkosti a teplote vzdu-
chu v  miestnostiach budovy. Roz-
hodujúcou podmienkou pre výber 
tepelnoizolačného materiálu, ale 
aj zatepľovacieho systému je účel 
budovy. V  budovách na  býva-
nie, administratívnych budovách 
a pod. nepôsobia významné zdroje 

vlhkosti a preto je možné na zatep-
lenie uplatniť kontaktné zatepľova-
cie systémy s  tepelnou izoláciou či 
z  penového polystyrénu alebo mi-
nerálnej vlny. Vhodnosť uplatnenia 
navrhovaného systému je vždy po-
trebné preukázať výpočtom.

2. Ako a  prečo vznikajú riasy 
na  fasádach? Aké sú symptómy 
biokorózie omietok na  kontakt-
ných zatepľovacích systémoch?

Rozvojom urbanistického pros-
tredia miest a  obcí dochádza  nie-
len k zmene štruktúry krajiny, ale aj 
k vytláčaniu celého radu  biotopov 

dodatočné 
zatePľovanie 
aktuálne otázky a odpovede 

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finanč-
ných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných 
požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov.  
Samotným zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budov na vykurovanie, ale môžeme 
vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré 
boli poplatné stavu poznania problematiky v dobe realizácie.

Obr. 1 – Reduta, sanačný systém weber.san s povrchovou úpravou weber.ton silikátový.
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z  ich prirodzeného prostredia. 
V  kolobehu života je ich úloha 
nezastupiteľná, preto sa situácii 
prispôsobujú a  vyhľadávajú  tzv. 
„niky“ v  životnom prostredí zasta-
vaných území obcí a  miest. Medzi 
základné vonkajšie a voľným okom 
viditeľné prejavy biokorózie patria 
farebné zmeny podkladu, čiže finál-
nej úpravy zateplovacieho systému. 
Farebné zmeny 
povrchov zatep-
ľovacích systé-
mov, na  ktorých 
sa svojím výsky-
tom a pôsobením 
podieľajú živé 
organizmy, pred-
stavujú vo väč-
šinovom podiele 
škvrny čierne, 
zelené, zelenkasté 
a  ojedinele oran-
žové až červené. 
Tieto zmeny sú 
spôsobené schop-
nosťou mikro-
organizmov využívať minerálne 
prvky prítomné na  stavebnom 
materiáli v  oxidačných reakciách 
a  tiež priamym pôsobením (che-
mickými procesmi) produktov me-
tabolizmu na  podklad. Vhodným 
podkladom pre celoplošnú vege-
táciu je omietka na  báze disperzií. 
Na  povrchu na  báze silikátov bol 
v rámci dlhodobého prieskumu za-
znamenaný výskyt ojedinele, spra-
vidla v  spojení s  konštrukčnými 

alebo technologickými vadami za-
tepľovacieho systému. Riasy pre 
svoj život potrebujú dusík a  os-
tatné výživné látky, ktoré sa v  do-
statočnom množstve nachádzajú 
v  prachu a  v  rôznych usadeninách 
na budovách (plesne potrebujú uh-
lík v  podobe organických zlúčenín 
- škrobu, cukru, celulózy). Príčiny 
výskytu riasových povrchov fasád 

s  kontaktným zatepľovacím systé-
mom nie sú doposiaľ úplne známe. 

Odborníci sa zaoberajú viace-
rými hypotézami, ktoré sú v  štá-
diu dlhodobejšieho vedeckého 
dokazovania a  následného mode-
lovania najmä materiálovej bázy 
kontaktných zatepľovacích systé-
mov, predovšetkým finálnej úpravy 
– omietky. Príčiny kolonizácie za-
tepľovacích systémov mikroorga-
nizmami, ako aj návrh technológie 

dekontaminácie, vyplývajú zo zá-
kladných životných požiadaviek 
mikroorganizmov a  podmienok, 
ktoré im na  stavebnom materiáli 
vytvárame. Mikroorganizmy sú 
neoddeliteľnou súčasťou živej prí-
rody, majú v  nej nezastupiteľnú 
úlohu v  kolobehu a  rovnováhe uh-
líka, našu planétu obývajú 300 mil. 
rokov. Človek s  nimi bojuje, ale 

tiež sa naučil vy-
užívať ich vo svoj 
prospech. Úplná 
likvidácia nie je 
možná, vyskytujú 
sa v ovzduší, všade 
okolo nás a  riadia 
sa zákonmi prí-
rody. Akonáhle 
kolonizujú akúkoľ-
vek plochu (kôru 
a  kmene stromov, 
drevené oplotenie, 
asfaltové strešné 
plášte, fasády do-
mov, dopravné 
značenie...) roz-

širujú sa geometrickým radom. 
Sú schopné vyvíjať sa aj na  povr-
choch, kde nemajú dostatočný prí-
sun živín, sú prispôsobivé novým 
podmienkam a  vytvárajú tiež pod-
mienky pre vývoj iných, vyšších 
organizmov. Porušením rovnováhy 
v prírode, zastavaním zelených, prí-
rodných území hľadajú podmienky 
života v  novom prostredí. Riasy sa 
vyskytujú na  najstudenších plo-
chách fasády. 

Zhotovením vonkajšej tepelnej 
ochrany zateplením sa znižujú te-
pelné straty stavebnou konštruk-
ciou, čoho dôsledkom je aj zníženie 
vonkajšej povrchovej teploty. Po-
čas jasných nocí je dokonca tep-
lota na  vonkajšom povrchu nižšia 
ako teplota okolitého vzduchu. 
Kombinácia veľmi dobrých tepel-
noizolačných vlastností obvodovej 
konštrukcie a  jej severná orientá-
cia, prípadne zatienenie zväčšujú 
riziko rastu rias. Z  realizovaných 
výskumov vyplýva množstvo závis-
lostí medzi ktoré patria:
•	 najmä skutkový stav fasády so za-

teplením vo vzťahu k prostrediu, 
v ktorom sa nachádza (orientácia 
voči svetovým stranám, prítom-
nosť vodných tokov, prítomnosť 
ornej pôdy, súvislých porastov...), 

Kontaktné zatepľovacie systémy sú zložené z  jednotlivých kom-
ponentov, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú jednotný 
systém. Odborná aj laická verejnosť je už dnes podrobne obozná-
mená so základnými technologickými postupmi realizácie týchto 
systémov. V  súčasnej dobe vo zvyšujúcom sa tlaku na  investície 
sme často svedkami kombinácií rôznych komponentov od  rôz-
nych výrobcov (tzv. „mix“), kde výsledné vlastnosti systémov 
nie sú zaručené a nijako overené. Pri nesprávnej kombinácií jed-
notlivých komponentov môže dôjsť až k deštrukcií kontaktného 
zatepľovacieho systému. Spoločnosť Weber – Terranova ponúka 
certifikované kontaktné zatepľovacie systémy, ktorých kompo-
nenty spolupôsobia a sú overené časom.

Obr. 2 – Reduta, sanačný systém weber.san s povrchovou úpravou weber.ton silikátový (detail).
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ako aj vo vzťahu ku kvalite tech-
nológie realizácie zateplenia 
(najmä rovinnosť, prekrytie sys-
tému klampiarskymi prvkami, 
minimalizácia možnosti vzniku 
tepelných mostov v  kritických 
detailoch a stykoch...),

•	 podmienky existencie mikrobio-
logického materiálu na  povrchu 
kontaktného zatepľovacieho sys-
tému, medzi ktoré radíme požia-
davky na svetlo, vlhkostný režim, 
teplota, prísun živín (nutričné 
hodnoty), súvisiace environ-
mentálne vplyvy a  v  neposled-
nom rade acidita podkladu,

•	 vytvára sa tiež určitá hypotéza 
závislosti mikrobiologického 
rastu od  pigmentov podkladu. 
Výskumy preukazujú intenzív-
nejší a  skorší nástup mikro-
organizmov na  farebnej škále 
odtieňov žltej, okrovej povrcho-
vej úpravy. Súvislosti sa hľadajú 
v chemickom zložení pigmentov, 
v  konfrontácii s  prirodzeným 
prostredím mikroorganizmov.

Riasy ako mikroorganizmy ne-
znášajú vysoké pH okolitého pro-
stredia (okolo 12). V  prípade, že 
klesne pH okolitého prostredia 
a  podkladu približne na  9, je pri 
vhodných životných podmienkach 
na  vlhkom podklade nástup rias 
zákonitý.

3. Ako sa dajú odstrániť riasy 
na fasádach?

Možnosti sanácie riasami na-
padnutých povrchov sú obme-
dzené. Principiálne sú v  praxi 
využiteľné viaceré metódy techno-
lógie sanácie:

- Ide o  metódy nepriame, 
ktoré sú v inhibícii a prevencii bio-
korózie dlhodobejšie, ale v  staveb-
níctve často nie najjednoduchšie 
realizovateľné. Za  nepriame po-
važujeme také zásahy, ktoré spô-
sobujú spomalenie biologického 
rastu modifikáciou fyzikálnycha 
chemických, environmentálnych 
parametrov podkladu na nevhodné 
podmienky pre rozvoj rias (omietka 
s  nižšou poréznosťou, vhodná 
úprava kapilárnej nasiakavosti, 
vhodná voľba biotických prísad 

do  omietok, pravidelná údržba 
chemickými konsolidantami, eli-
minácia vysokej vzdušnej vlhkosti– 
odstránenie zelene, prísunom 
svetla a  slnečných lúčov, znížením 
zatienenia....). Nepriame metódy 
považujeme tiež za prevenciu.

– Na  druhej strane priame me-
tódy sú síce krátkodobejšie, a preto 
si vyžadujú periodicitu aplikácie, 
ale o  to jednoduchšie sú uskutoč-
niteľné. Princíp spočíva v  odstrá-
není a  vyhubení celej živej hmoty 
vrátane organických zložiek mik-
roflóry metódou priameho zásahu 
(mechanicky, fyzikálne, biologicky 
a  chemicky), čo je vlastne cielený 
spôsob čistenia.

V  praxi je osvedčená priama 
chemická metóda v  kombinácii 
s mechanickým zásahom. Príslušný 
povrch fasády sa očistí tlakovou 
vodou, prípadne sa mechanicky 
odstránia väčšie vrstvy. Na  ošetre-
nie povrchov sa použijú algicídne 
nátery.

4. Je obmedzené používa-
nie sýtych farebných odtieňov 
na fasádach?

Pri voľbe farebného odtieňu 
konečnej vrstvy sa v  žiadnom prí-
pade nemajú voliť príliš tmavé 
farby. Kvôli vysokej tepelnoizolač-
nej schopnosti ETICS by sa povr-
chová vrstva príliš zohrievala, čo 
by mohlo viesť ku termickým na-
pätiam a  v  ich dôsledku ku vzniku 
trhlín. Preto sa nesmú používať 
farby s  nižšími hodnotami HBW 
(Hellbezugswert), ako je uvedené 
nasledovne:

Omietky s  disperzným spoji-
vom HBW > 25; omietky so si-
likátovým a  silikónovým spojivom 
HBW > 30; omietky s  minerálnym 
(vápenno-cement) spojivom - hru-
bovrstvé HBW > 30 a tenkovrsvé 
HBW > 50.

5. Ako je to s  tzv. „európskymi 
certifikátmi – ETA“ kontakt-
ných zatepľovacích systémov? 
Ako sa dajú skontrolovať jed-
notlivé komponenty kontakt-
ných zatepľovacích systémov, či 
sa dajú v  predmetnom systéme 
používať?

Pre vydávanie technických 
osvedčení na  zatepľovacie systémy 
podľa zákona o  stavebných výrob-
kov sa využíva metodický pokyn 
ETAG 004  (European technical 
approval guideline), ktorý vydáva 
EOTA (European organisation for 
technical aproval). Kontaktné za-
tepľovacie systémy osvedčené podľa 
požiadaviek by mali mať presne de-
finované aj výrobne jednotlivých 
komponentov. Pri preukazovaní 
zhody hociktorým výrobcom kon-
taktných zatepľovacích systémov 
na  základe osvedčenia ETA je po-
trebné vždy skontrolovať krajinu 
pôvodu komponentu a  výrobňu, 
kde bol vyrobený. Výrobne (presné 
miesto výroby a  výrobcu) sú uve-
dené buď v  ETA alebo na  žiadosť 
výrobcu v  príslušnom osvedčova-
com mieste ako súčasť dokumen-
tácie pre vydanie ETA. Žiadajte 
zoznam výrobni komponentov 
od  výrobcov, ktorí sa preukazujú 
protokolom ETA resp. vyhlásením 
o  zhode podľa tohto dokumentu. 
Ak majú seriózny záujem na  kva-
lite a  dodržujú pravidlá radi Vám 
ich poskytnú. Vždy ich žiadajte ako 
celok celého ETA protokolu alebo 
na hlavičkovom papieri firmy s pe-
čiatkou – jedine tak budete ochrá-
nený. 

Autor:  Ing. Martin Greguš, PhD., MBA 
 Výkonný riaditeľ
Foto:     Saint-Gobain Construction 
Products, s.r.o., divízia Weber – Terranova
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Vývoj nového izolantu pre za-
tepľovacie systémy ETICS Isover 
TWINNER, prebehol s  využitím 
koncernovej spolupráce Saint-Go-
bain, najmä v krajinách európskych 
členov. Isover TWINNER využíva 
najlepšie vlastnosti tradičných izo-
lantov, t.j. najmä grafitových EPS 
materiálov Isover EPS GreyWall so 
zvýšeným izolačným účinkom a naj-
výkonnejšie fasádne dosky minerál-
nej vlny (ďalej len MW) Isover TF 
PROFI. Doterajšie prednosti sú do-
plnené o  ďalšie výhodné vlastnosti, 
najmä z oblasti zníženia hmotnosti, 
zjednodušenia aplikácie, zlepšenia 
akustiky a požiarnej bezpečnosti.

Čo je Isover TWINNER?

Isover TWINNER je sendvičovo 
usporiadaná tepelne a  zvukovo izo-
lačná doska, ktorá je tvorená izolač-
ným jadrom z grafitovej izolácie Isover 
EPS GreyWall a krycou vrstvou, ktorú 
tvorí izolačná doska Isover TF PROFI 
konštantnej hrúbky 30  mm. 

Spojenie dosiek je vykonané prie-
myselným zlepením PUR lepidlom, 
ktoré zaisťuje vysokú pevnosť v ťahu 
i  šmyku a  umožňuje ekonomickú 
výrobu izolačných dosiek pre ener-
geticky úsporné objekty, vrátane pa-
sívnych domov v  bežných hrúbkach 
100 - 300mm.

Hlavné výhody nového izolantu 
Isover TWINNER a ucelených zatep-
ľovacích systémov ETICS:
•	 Trieda reakcie na  oheň izolantu 

B-s1, d0
•	 Výborné izolačné vlastnosti  

(λ D = 0,033 - 0,034 W / mK)
•	 Zabezpečenie požiarnej bezpeč-

nosti podľa STN 73 0810 (bez po-
žiarne deliacich pásov MW)

•	 Jednoduchá aplikácia (minimálna 
hmotnosť)

•	 Výborné mechanické vlastnosti
•	 Bežné hrúbky izolácie až 300mm 

(vhodné aj pre pasívne domy)
•	 Možnosť aplikácie na  priamom 

slnku (možnosť montáže z  lávok, 
nie je nutné tienenie ako u grafito-
vých EPS)

Požiarna bezpečnosť podľa 
STN 73 0810

Zavedenie novej technickej 
normy ČSN 73 0810 v Apríli 2009 
v Čechách znamená pre veľmi roz-
šírené zatepľovacie systémy ETICS 
úplne nový prístup v  hodnotení ich 
požiarnej bezpečnosti. Okrem dnes 
už tradičného hodnotenia celého sys-
tému podľa triedy reakcie na  oheň, 

nová generácia  
tePelných izolantov 
pre zatepľovacie systémy etics 
Fasádne zatepľovacie systémy ETICS sa v priebehu posledných dvadsiatich rokov stali aj v SR nepostrádateľné. 
Potreba zateplenia väčšiny existujúcich stavieb spoločne s novými požiadavkami na energeticky úsporné 
novostavby (nízkoenergetické a pasívne domy) spôsobili, že sa dnes bežne stretávame na stenách so systémami 
s hrúbkou izolantov 150 – 300mm. Existujúce riešenia zatepľovacích systémov ETICS s izolantmi z minerálnej 
vaty alebo penového polystyrénu EPS preukázala dlhodobú spoľahlivosť a stále sa zlepšujúci výkon. Nové požia-
davky najmä v oblasti zabezpečenia požiarnej bezpečnosti aj pre systémy s veľkou hrúbkou tepelnej izolácie 
spôsobili, že na trh prichádzajú nové riešenia, ktoré posúvajú zatepľovanie na novú kvalitatívnu úroveň, to 
všetko pri zachovaní jednoduchej aplikácie, vysokej spoľahlivosti a celkovej ekonomiky. Koncernová spolupráca 
prináša nové riešenia.

Obr. 1 – Isover TWINNER - detail izolačnej 
dosky novej generácie pre fasádne zatepľova-
cie systémy ETICS

Obr. 2,3 – Požiarne deliace pásy v ETICS podľa 
požiadaviek ČSN 73 0810
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sa novo začínajú hodnotiť aj jeho 
jednotlivé detaily. Pri bytových ob-
jektoch výšky nad 12 m sa tak dnes 
stretávame s  povinnosťou umiestniť 
nad každé okno požiarne deliace pod 
MW šírky 500mm, ktoré dôsledne 
zabezpečia, že sa prípadný požiar ne-
rozšíri do ďalšieho podlažia. Podobné 
zmeny v normách môžme v blízkej 
budúcnosti očakávať aj na Slovensku.

Požiarne deliace pásy 
v ETICS majú svoje úskalia

Praktické skúsenosti s  požiar-
nymi deliacimi pásmi v ETICS v nad-
väznosti na  ČSN 73  0810 sú zatiaľ 
krátkodobé.

Medzi hlavné nedostatky kombi-
nácie EPS a MW v ploche zateplenia 
patrí:
•	 Striedanie izolácií EPS a MW má 

úplne rozdielne parametre v  ob-
lasti súčiniteľa tepelnej vodivosti. 
Grafitové izolačné dosky Isover 
EPS GreyWall majú deklarovaný 
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,032 
W / mK, oproti tomu minerálna 
izolácia podľa použitého typu 
0,036-0,041 W / mK. Znamená to, 
že jednotlivé časti steny budú za-
teplené s výrazným rozdielom.

•	 Izolácie EPS a  MW majú tiež 
úplne rozdielne difúzne vlastnosti, 
t.j. požiarne deliacimi pásmi MW 
s  faktorom difúzneho odporu 1 
bude prenikať cez zateplenie vý-
razne viac vlhkosti, ako uzavre-
tejšími EPS s  faktorom 20-40. To 
môže spôsobiť farebná nerovno-
mernosť na  ploche, popr. iné te-
pelne - technické komplikácie.

•	 Na prechodoch EPS a MW je po-
trebné urobiť vždy zvýšené vystu-
ženie pomocou vloženia prídavnej 
výstuže. Dochádza tak k vrstveniu 
výstužou so súvisiacim vznikom 
nerovností na  ploche. To môže 
mať za  následok vizuálne nedo-
statky, viditeľné najmä pri odraze 
svetla (slnko zo strany).

Požiarne deliaci pás MW šírky 
500 mm musí byť podľa ČSN 73 0810 
umiestnený maximálne 150 mm nad 
nadpražím okna. Táto požiadavka ne-
nadväzuje na modul ukladania dosiek 
v radoch po 500 mm, a tým spôsobuje 
celý rad komplikácií pri aplikácii.

Použitie izolačných dosiek Is-
over TWINNER zaisťuje splnenie 
požiadaviek uvedenej normy, a  to aj 
bez použitia ďalších požiarne delia-
cich pásov. Tým dochádza k  výraz-
nému zjednodušeniu aplikácie najmä 
na bytových objektoch.

Overenie požiarnych  
vlastností podľa ČSN 
13 501-1 (skúška SBI)

Základné požiarne vlastnosti do-
siek Isover TWINNER boli overené 
podľa štandardnej metodiky ČSN 
EN 13  501-1 a  ČSN EN 13  823 tes-
tom Single Burning Item (SBI). Sprá-
vanie izolačných dosiek potvrdilo 
predpoklad, t.j. skúšaná vzorka bez-
problémovo odolávala účinkom skú-
šobného horáka.

Izolačné dosky Isover TWINNER 
splnili podmienky pre zaradenie 
do  triedy reakcie na  oheň B-s1, d0. 
Počas vlastnej skúšky nedošlo u Iso-
ver TWINNER k žiadnemu horeniu, 
ani podstatnému vývoju dymu.

Overenie požiarnej bezpeč-
nosti podľa ČSN 73 0810, ISO 
13 785-1 a národnej prílohy 
(NA)

Správanie izolačných dosiek Is-
over TWINNER za  mimoriadnych 
podmienok požiaru bolo okrem zá-
kladných skúšok SBI overené aj v za-
tepľovacích systémoch ETICS podľa 
metodiky ISO 13  785-1 a  národnej 
prílohy (NA).

Overený bol detail zateplenia 
nadpražia okna (požiar interiéru bu-
dovy, kedy prasknutým oknom oheň 
a horúce spaliny vystupujú na zatep-
lenú fasádu). Skúška bola vykonaná 

Obr. 4 – Isover TWINNER pri skúške SBI - trieda 
reakcie na oheň B-s1, d0

Obr. 5,6 – Isover TWINNER a zatepľovací 
systém ETICS v 4. a 30. minúte skúšky podľa 
ISO 13 785-1 a národnej prílohy (NA). K šíreniu 
požiaru ani k odkvapkávaniu nedochádza.

Obr. 7  – Detail skúšky štandardného prevede-
nia nadpražia zatepľovacieho systému ETICS 
s penovým polystyrénom a požiarno-deliacim 
pásom z MW. Teplota na termočlánku (T) vo 
vnútri tepelnej izolácie, 500mm nad nadpra-
žím, v 15. minúte skúšky .... max 184˚C.

Obr. 8 – Detail skúšky prevedenie nadpražia 
zatepľovacieho systému ETICS s novým izolan-
tom Isover TWINNER bez požiarno-deliacich 
pásov z MW. Teplota na termočlánku vo vnútri 
tepelnej izolácie v 15. minúte skúšky ..... max 
20˚C. Skúška potvrdila veľmi vysokú požiarnu 
bezpečnosť porovnateľnú so systémami z vlák-
nitých materiálov.


