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POPIS AKTIVITY 

Predmetom aktivity bolo spracovanie energetického posúdenia aktuálneho stavu dvoch 
vybraných bytových domoch v stave obnovený a neobnovený v MČ Bratislava - Karlova Ves 
a na základe energetickej optimalizácie navrhnúť rozsah obnovy s cieľom dosiahnuť 
štandard budovy s takmer nulovou potrebou energie.  

 
Pri posudzovaní stavu budov a návrhu riešenia sme používali výpočtovú metodiku PHPP 
(Passive House Planning Package - návrhový a optimalizačný softvér pre pasívne domy), 
výsledkom kalkulácií je prehľad energetických parametrov, ktorý je dôležitý pre stanovenie 
potenciálu úspor energie a emisií CO2.  

Pre túto aktivitu sme vybrali bytový dom Karloveská 57 a bytový dom Pribišova 37. 

Činnosť spočívala v niekoľkých postupných krokoch. Z projektovej dokumentácie, ktorú 
nám poskytli zástupcovia Spoločenstva vlastníkov bytov sme spracovali výpočet 
energetickej náročnosti, ktorý podrobne zdokumentoval aktuálny stav. Ten sme porovnali so 
spotrebou energií, jej prehľad sme spracovali z poskytnutých faktúr od zástupcov 
spoločenstva vlastníkov bytov. 

Na základe zistených parametrov budovy sme navrhli variantné riešenia úprav 
energetického plášťa budovy, technického zabezpečenia a z toho vyplývajúcich 
architektonických úprav. Výsledné úpravy sme preniesli do výpočtu PHPP a v druhej fáze, v 
novom výpočte, sme budovy energeticky optimalizovali. V nadväznosti na paralelnú aktivitu 
“Spracovanie dvoch architektonických štúdií” sme vypracovali energetickú optimalizáciu 
pre obidve vybrané bytové domy. 

Aktuálny stav aj navrhovaný stav je podrobne popísaný ďalej, spoločne s výpočtovými 
hárkami z programu PHPP pre jednotlivé bytové domy. 
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BYTOVÝ DOM KARLOVESKÁ 57 

Popis opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu bytového domu s cieľom znížiť 
produkciu emisií  CO2. 

Bytové domy Karloveská 57-59, Levárska 1-7 a Silvánska 18-20, MČ Bratislava– Karlova Ves 
boli postavené v rokoch 1966 -68. Bytové domy tvoria dva bloky v tvare písmena „U“ medzi 
ktorými vzniká vnútroblok. Jeden U-blok má 64 bytových jednotiek v štvorpodlažnej budove. 
V roku 2008 bol BD čiastočne obnovený, zateplenie fasády hrúbkami EPS 20-80 mm, 
izolácia strešného plášťa 200 mm EPS, odstránenie systémových porúch. 

Obr. č.1  Hodnotenie budovy - aktuálny stav  
  - merná potreba tepla na vykurovanie 68 kWh/ m2.a,  
  - merná tepelná strata 40 W/m2 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Popis aktuálneho stavu  a navrhované opatrenia 

Výpočet PHPP zachytáva jestvujúci stav po rekonštrukcii v r.2012. Merná potreba tepla na 
vykurovanie, ako jeden z hlavných parametrov posudzovania energetickej náročnosti 
objektu je na úrovni 68 kWh/m2a. Pre výpočet boli použité klimatické dáta z programu 
PHPP pre Bratislavu. Bytový dom sa nachádza v nadmorskej výške 203 m n.m. 

Obr. č.2 Aktuálny stav - použité klimatické dáta vrátane nadmorskej výšky 
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1. Obálka budovy - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností  
fasáda:  
pôvodné U = 0,389 W/m2K,  navrhované U = 0,186 W/m2K  
 
štítové steny: 
pôvodné U = 0,362 W/m2K, navrhované U = 0,178 W/m2 

 

strešný plášť:  
pôvodné U = 0,161 W/m2K a navrhované U = 0,157 W/m2K  
 
(v prípade strešného plášťa sa jedná iba o doplnenie substrátu pre extenzívnu strešnú 
vegetáciu),  
- aplikácia strešného substrátu na vytvorenie extenzívnej vegetačnej vrstvy v kombinácii 
s štrkovým posypom svetlej farby na zníženie tepelnej záťaže a prehrievania v podstrešných 
priestoroch počas letného obdobia. 
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností i konštrukcií nad nevykurovanými priestormi 
suterénu. 
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Obr. č.3 Aktuálny stav - výpočet U-hodnôt konštrukcií energetickej obálky budov 
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Obr. č.4 Navrhovaný stav - výpočet U-hodnôt konštrukcií energetickej obálky budov 
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2. Popis tvaru budovy a tepelných mostov 
Hárky popisujú geometriu budovy a jednotlivých plôch, vyčíslenie tepelných mostov 
prioritne od balkónových dosiek, bez priameho plošného napojenia na objekt bytového 
domu. 
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Obr. č.5 Aktuálny stav - určenie a popis plôch  



 /�12

3. Transparentné konštrukcie (okná, vstupné dvere)- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností 
 
Výpočty posúdenia vplyvu aktuálne inštalovaných okien na energetickú náročnosť budovy. 
Návrh predpokladá výmenu okien za plastové s lepšími parametrami:  vo výpočtoch sú 
uvažované okenné rámy od fy REHAU, typ Geneo s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla Uf = 
0,79 W/m2K a zmena zasklenia, zlepšenie parametrov s použitím zasklenia s hodnotou 
súčiniteľa prechodu tepla Ug = 0,73 W/m2K a g = 0,7. 



 /�13



 /�14

Obr. č.6 Aktuálny stav - vplyv okien na celkovú energetickú bilanciu 
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Obr. č.7 Navrhovaný stav - vplyv okien na celkovú energetickú bilanciu 
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4. Vetranie a vzduchová priepustnosť konštrukcie 

Aktuálny stav počíta s vetraním priestorov len v rozsahu odsávania pre kuchyňu, WC a 
kúpeľnu, prirodzeným podtlakom - kominovy efekt cez odvetrávaciu šachtu.  
Navrhované riešenie počíta s inštaláciou malých vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla 
pre každú bytovú jednotku samostatne (uvažovaný typ ATREA, Duplex Easy 250), so 
spoločným prívodom vonkajšieho vzduchu a samostatnými vetvami odvodného vzduchu 
cez fasádu. Účinnosť rekuperácie tepla je uvažovaná 80 %.  
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Obr. č.8 Aktuálny stav - vetranie budovy a vzduchová priepustnosť n50 
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Súčasne sme uvažovali so zlepšením stupňa vzduchovej priepustnosti obálky budovy 
z predpokladaných n50 = 3/hod. na n50 = 0,6/hod. ako pre pasívne stavby. Samotné meranie 
vzduchovej priepustnosti energetickej obálky budovy tzv. BloowerDoor test prirodzene 
nebol predmetom tejto štúdie, iba sme, vychádzajúc so skúseností s podobnými stavbami 
predpokladali stupeň vzduchovej priepustnosti ako vyššie. V realizácii navrhovaných 
opatrení bude potrebné tento test absolvovať. 
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Obr. č.9 Navrhovaný stav - vetranie budovy a vzduchová priepustnosť n50 
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5. Znižovanie tepelnej záťaže  
Nový energetický koncept predpokladá:  
- inštaláciu exteriérových tieniacich prvkov na okenné konštrukcie s orientáciou na svetové 
strany Východ, Juh a Západ, 
- inštaláciu vegetačných tieniacich prvkov na štítových stenách ako i streche s cieľom znížiť 
tepelnú záťaž v letnom období. 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Obr. č.10 Navrhovaný stav - výpočet faktorov tienenia budovy 
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6. Výsledkové hárky výpočtu 

Na záver sú zdokumentované výsledky výpočtov pre mernú potrebu tepla na vykurovanie 
pre aktuálny stav a navrhovaný stav.  

Nasledovné výpočty bolo vykonávané v sezónnej metóde, t.j. pre vykurovaciu sezónu. 

Obr. č.11 Aktuálny stav - merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda 



 /�25

Obr. č.12 Navrhovaný stav - merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda 
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Nasledovné výpočty bolo vykonávané v mesačnej metóde, t.j. po jednotlivých mesiacoch 
počas vykurovacej sezóny. Táto metóda je presnejšia, pretože mernú potrebu tepla na 
vykurovanie počíta samostatne pre každý mesiac. 
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Obr. č.13 Aktuálny stav - merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda 



 /�28



 /�29

Obr. č.14 Navrhovaný stav - merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda 
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Tepelná strata BD  
- údaj, ktorý slúži pre stanovenie potrebného výkonu zdroja tepla. 

Obr. č.15 Aktuálny stav - výpočet tepelnej straty 
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Obr. č.16 Navrhovaný stav - výpočet tepelnej straty 



 /�32

7. Zdokumentovaná skutočná spotreba energie na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej 
vody (OPV) 

Nižšie uvedené spotreby energií fakturované Spoločenstvu bytových vlastníkov sa len v 
malej miere líšia od výpočtov energetickej náročnosti aktuálneho stavu. Rovnako možno 
predpokladať značné úspory energií  po realizácii navrhovaných opatrení.  
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Obr. č.17 Prehľad fakturovanej spotreby energie na vykurovanie a prípravu OPV 
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ZÁVER - VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ PRE BD KARLOVESKÁ 57 

Pri dôslednom uplatnení vyššie uvedených opatrení dosiahne BD Karloveská 57 zníženie 
ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie až na hodnotu cca 15 kWh/m2.a, čo je štandard 
pasívneho domu, a taktiež kategóriu budovy s takmer nulovou potrebou energie A0. 

Obr. č.18 Hodnotenie budovy - navrhovaný stav 
  - ročná merná potreba na vykurovanie 15 kWh/m2.a  
  - merná tepelná strata 13 W/m2
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BYTOVÝ DOM PRIBIŠOVA 37 

Popis opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu bytového domu s cieľom znížiť 
produkciu emisií  CO2. 

Bytový dom Pribišova na Dlhých Dieloch, MČ Bratislava – Karlova Ves bol postavený v rokoch 
1990-92, prešiel čiastočnou rekonštrukciou-zateplením strešného plášťa v roku 2017, výpočet 
PHPP zachytáva aktuálny stav. 

Obr. č.1  Hodnotenie budovy - aktuálny stav  
  - merná potreba tepla na vykurovanie 94,7 kWh/ m2.a 
  - merná tepelná strata 49,2 W/m2 
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Popis aktuálneho stavu po oprave strešného plášťa a navrhované opatrenia 

Merná potreba tepla na vykurovanie, pre časť objektu, vchody 33 – 37, ako jeden z hlavných 
parametrov posudzovania energetickej náročnosti objektu  je na úrovni 95 kWh/m2a. 
Pre výpočet boli použité klimatické dáta z programu PHPP pre Bratislavu. Bytový dom sa 
nachádza v nadmorskej výške 232 m n.m. 

Obr. č.2 Aktuálny stav - použité klimatické dáta vrátane nadmorskej výšky 
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1. Obálka budovy - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností  
 
fasáda: 
pôvodné U = 0,681 W/m2K navrhované U = 0,153 W/m2K 
 
suterén: 
pôvodné U = 0,67 W/m2K, navrhované U = 0,187 W/m2K 
 
strešný plášť:  
pôvodné U = 0,188 W/m2K a navrhované U = 0,128 W/m2K 
 
(v prípade strešného plášťa sa jedná iba o doplnenie substrátu pre extenzívnu strešnú 
vegetáciu)  
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností i konštrukcií nad nevykurovanými priestormi 
suterénu. 
- aplikácia štrkového násypu svetlej farby na zníženie tepelnej záťaže a prehrievania 
v podstrešných priestoroch počas letného obdobia. 
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Obr. č.3 Aktuálny stav - výpočet U-hodnôt konštrukcií energetickej obálky budov 
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Obr. č.4 Navrhovaný stav - výpočet U-hodnôt konštrukcií energetickej obálky budov 
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2. Popis tvaru budovy a tepelných mostov 

Nový koncept predpokladá i elimináciu tepelných mostov prioritne od balkónových dosiek 
rozšírením obytného priestoru a vytvorením samostatnej nosnej konštrukcie bez priameho 
plošného napojenia na objekt bytového domu. Architektonické riešenie využíva vybudovanie 
samostatnej nosnej konštrukcie pre balkóny na zväčšenie obytného priestoru rozšírením 
balkónových dosiek. 
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Obr. č.5 Aktuálny stav - určenie a popis plôch 
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3. Transparentné konštrukcie - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností 

Súčasťou nového energetického konceptu bytového domu je i výmena okien za kvalitné plastové 
vo výpočtoch sú uvažované rámy s hodnotou Uf = 0,75 W/m2K s osadením do roviny tepelnej 
izolácie, teda s tzv. predsadenou inštaláciou okien. Výsledkom bude zároveň eliminácia 
geometrických tepelných mostov vyplývajúcich z pôvodného členenia fasády. Rovnako sú 
dôležité i navrhované parametre zasklenia s hodnotami Ug = 0,73 W/m2K a g = 0,62. 
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Obr. č.6 Aktuálny stav - vplyv okien na celkovú energetickú bilanciu 



/�48



/�49



/�50

Obr. č.7 Navrhovaný stav - vplyv okien na celkovú energetickú bilanciu 



/�51

4. Vetranie a vzduchová priepustnosť konštrukcie 

Technické vybavenie budovy ako i výpočty PHPP počítajú s inštalácia systémov riadeného 
vetrania pre každú bytovú jednotku samostatne so spoločným prívodom vzduchu s možnosťou 
úpravy resp. predchladenia s pasívnymi zemnými a solankovými výmenníkmi a samostatným 
odvodom cez fasádu. Predpokladaná účinnosť rekuperácie na úrovni min. 85 %, uvažované sú 
vetracie jednotky ATREA Duplex Easy 250. 
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Obr. č.8 Aktuálny stav - vetranie budovy a vzduchová priepustnosť n50 
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Dôležitým predpokladom na zníženie energetickej náročnosti posudzovanej budovy je zlepšenie 
stupňa vzduchovej priepustnosti energetickej obálky budovy z predpokladaných n50 = 3/hod. na 
n50 = 0,6/hod. ako pre pasívne stavby. Samotné testovanie vzduchovej priepustnosti objektu, tzv. 
BlowerDoor test nebol predmetom tohto posudzovania avšak pri realizácii navrhovaných opatrení 
bude potrebné tento test absolvovať. 
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Obr. č.9 Navrhovaný stav - vetranie budovy a vzduchová priepustnosť n50 
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5. Znižovanie tepelnej záťaže 

Inštalácia exteriérových tieniacich prvkov na okenné konštrukcie s orientáciou Východ a Západ 
ktorú výpočet zahŕňa zabezpečí zníženie tepelnej záťaže počas letného obdobia a tým i zníženie 
interiérovej teploty v letnom období. Rovnako počítame i s dodatočnou zeleňou na fasáde 
a streche s cieľom znížiť povrchovú teplotu v letnom období. 

Obr. č.10 Navrhovaný stav - výpočet faktorov tienenia budovy 
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6. Výsledkové hárky výpočtu 

Na záver sú zdokumentované výsledky výpočtov pre mernú potrebu tepla na vykurovanie pre 
aktuálny stav a navrhovaný stav.  

Nasledovné výpočty bolo vykonávané v sezónnej metóde, t.j. pre vykurovaciu sezónu. 

Obr. č.11 Aktuálny stav - merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda 
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Obr. č.12 Navrhovaný stav - merná potreba tepla na vykurovanie - sezónna metóda 
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Nasledovné výpočty bolo vykonávané v mesačnej metóde, t.j. po jednotlivých mesiacoch počas 
vykurovacej sezóny. Táto metóda je presnejšia, pretože mernú potrebu tepla na vykurovanie 
počíta samostatne pre každý mesiac. 
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Obr. č.13 Aktuálny stav - merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda 
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Obr. č.14 Navrhovaný stav - merná potreba tepla na vykurovanie - mesačná metóda 
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Tepelná strata BD  
- údaj, ktorý slúži pre stanovenie potrebného výkonu zdroja tepla. 

Obr. č.15 Aktuálny stav - výpočet tepelnej straty 
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Obr. č.16 Navrhovaný stav - výpočet tepelnej straty 
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7. Zdokumentovaná skutočná spotreba energie na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody 
(OPV) 

Nižšie uvedená tabuľka spája údaje o skutočnej spotrebe energií na vykurovanie fakturované 
Spoločenstvu vlastníkov bytov a priemernú teplotu vzduchu vo vykurovacom období. Vypočítaná 
aktuálna merná potreba tepla na vykurovanie sa v porovnaní so skutočnou spotrebou líši iba 
vzhľadom na odlišný údaj o úžitkovej ploche v m2, ktorý je uvedený v poskytnutej projektovje 
dokumentácii. Zaujímavé je aj porovnanie odchýlky vonkajšej teploty vzhľadom na spotrebu tepla 
na vykurovanie ako aj nárast teploty vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období za sledované 
obndobie, a to 1,46 °C. 

Obr. č.17 Prehľad fakturovanej spotreby energie na vykurovanie a prípravu OPV 
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ZÁVER - VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ PRE BD PRIBIŠOVA 37 

Navrhované opatrenia prinesú zníženú mernú potrebu tepla na vykurovanie cca 18 kWh/m2a, 
teda iba zlomok v porovnaní so súčasným stavom. Tomu môže zodpovedať i zníženie emisií CO2 
v závislosti od použitého spôsobu výroby, distribúcie ako i zdroja tepla nehovoriac o celkovom 
zvýšení kvality vnútorného ako i vonkajšieho prostredia. Po dôslednom uplatnení vyššie 
uvedených opatrení dosiahne BD Pribišova 37 zníženie ročnej mernej potreby na vykurovanie 
dosiahne kategóriu budovy s takmer nulovou potrebou energie A0. 

Obr. č.18 Hodnotenie budovy 
  - navrhovaný stav merná potreba tepla na vykurovanie 17,9 kWh/ m2,  
  - merná tepelná strata 14,4 W/m2


