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Problém:

veľa riešení, ktoré na trhu existujú, málo skúseností s dopadmi jednotlivých riešení,
hľadanie najjednoduchších a „overených“ postupov

Riešenie:

overenie „nových a holistických“ riešení na pilotných projektoch a zdieľanie skúseností
v kontexte verejných politík, napr. EK a jej iniciatívy SRI

Interreg projekty – financovanie z ERDF

Obnova verejnej budovy na Slovensku
Základná škola Karlova Ves, Bratislava
Hlavný cieľ projektu: Nájsť nákladovo efektívne
riešenia spĺňajúcepožiadavky smernice o
energetickej hospodárnosti budov;

SLOVENSKÝ PILOTNÝ PROJEKT – ŠTÚDIA OBNOVY ŠKOLSKEJ BUDOVY – POPIS

• 25 triedna typizovaná školská budova
(Krajský projektový ústav pre bytovú a
občiansku výstavbu, Bratislava)
• Rok výstavby: koniec 60-tych rokov
2
• Celková podlahová plocha: 4 427 m
• Doterajšie obnovy:
výmena okien, a ad hoc havarijné opravy

Vnútorné prostredie nevyhovuje požiadavkám
predpisov:
• Nedostatočné vetranie
• Prehrievanie učební
• Vysoká koncentrácia CO2 v učebniach
• Nízka úroveň osvetlenosti umelým osvetlením

Riešenie, ekonomika a prínosy

NAVRHNUTÉ OPATRENIA

➢ Zvýšenie tepelnej ochrany:
o Zateplenie strechy na U = 0,15 W/(m2.K) – existujúca strecha
o Zateplenie obvodovej steny na U = 0,22 W/(m2.K)
➢ Zvýšenie účinnosti techniky prostredia:
o Vytvorenie 2 ekvitermických regulačných uzlov
o Doplnenie termostatických ventilov a RLV šróbení
o Inštalácia vetracích jednotiek s rekuperáciou
 Zníži sa potreba/spotreba energie na vykurovanie/chladenie a zvýši sa kvalita vnútorného
prostredia
➢ Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy:
o Výmena svietidiel za LED-svietidlá s reguláciou
 Zníži sa potreba/spotreba elektriny na osvetlenie a zvýši sa kvalita prostredia

NAVRHNUTÉ OPATRENIA

➢ Vegetačná strecha:
o Extenzívna vegetačná strecha ľahkej konštrukcie s rozchodníkmi
 Predpoklad na zníženie platby za odvod dažďových vôd a prirodzené chladenie v mesiacoch september,
apríl, máj a jún; dažďové zrážky sa zadržia v lokalite
➢ Inštalácia tieniacich prvkov:
o Rolety/žalúzie na oknách juhozápadnej fasády znížia tepelnú záťaž v mesiacoch september,
apríl, máj a jún
 Zvýši sa kvalita vnútorného prostredia
➢ Inštalácia fotovoltických panelov:
o 35 ks FV-panelov s orientáciou na juh a sklonom 55°od horizontály
On-grid systém s obmedzením prebytkov
 Získaná elektrická energia sa využije na pohon vetracích jednotiek s rekuperáciou a prebytok na ohrev
teplej vody)

• Celkové úspory energií takmer 62% (49,4% teplo, 12,2% elektrina),
19.200 € ročne (55% nákladov na energie)
+ ďalších viac ako 5.000 € ďalšími opatreniami, spolu takmer 25.000 €
• Zníženie emisií CO2 o 97 ton ročne
2
• Potreba primárnej energie sa zníži na 21,20 kWh/(m .a)
• Budova môže byť zatriedená do energetickej triedy A0
• Zvýšenie kvality tepelnej pohody počas celého školského roka
• Zvýšenie kvality vnútorného vzduchu
• Zvýšenie kvality osvetlenia

MENEJ NÁKLADOV & EMISIÍ +
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY & ZNÍŽENIE CHOROBNOSTI

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE – NA ZÁKLADE ZISTENEJ SPOTREBY 2017
O ptimálny variant súboru opatrení
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EKONOMICKÉ PARAMETRE
➢ Výška investície takmer 498 kEUR
➢ Jednoduchá návratnosť < 20 rokov
➢ Reálna doba návratnosti < 31 rokov
(pri diskontnom faktore 3%)
➢ Vnútorné výnosové percento 4,04%
➢ Ročné úspory nákladov
viac než 25 kEUR
NEEKONOMICKÉ PARAMETRE
➢ Zvýšenie kvality tepelnej pohody
počas celého školského roka
➢ Zvýšenie kvality vnútorného vzduchu
➢ Zvýšenie kvality osvetlenia
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
A
ZNÍŽENIE CHOROBNOSTI

EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ OPATRENÍ – NA ZÁKLADE ZISTENEJ SPOTREBY 2017
Ekonomická efektívnosť investície do opatrení
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PORADIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI
1. Vegetačná strecha (pokiaľ sa
zohľadní jej vplyv na ochladzovanie
interiérov)
2. Inštalácia fotovoltických panelov
3. Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy
4. Inštalácia tieniacich prvkov (pokiaľ
sa zohľadní ich vplyv na zníženie
tepelnej záťaže)
5. Zvýšenie tepelnej ochrany
6. Zvýšenie účinnosti techniky
prostredia

Riešenia sú vo forme projektu na vydanie
stavebného povolenia a sú k dispozícii všetkým,
ktorých zaujíma ako je možné dosiahnuť
úspory s jasnou dobou návratnosti a pritom investovať
do smart budovy pre 21. storočie a zabezpečiť našim deťom
prostredie, v ktorom budú prijímať nové vedomosti s
otvorenou a jasnou hlavou.
Viac:
stanislav.laktis@siea.gov.sk

