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Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku
Prostredníctvom solárnych systémov sa dokáže najefektívnej-
šie a najjednoduchšie využiť potenciál slnečnej energie a trans-
formovať ju na tepelnú energiu. Slnečné kolektory predstavujú 
oproti fosílnym palivám ekologicky prijateľnejšiu alternatívu.
Na to sa zameral projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku,
ktorý sa začína v apríli tohto roka. Podľa predbežných informá-
cií projekt prináša majiteľom rodinných domov vysokokvalitné 
solárne zostavy za výhodnú obstarávaciu cenu. Výhody plynú-
ce z používania solárnych systémov budú môcť takisto využiť 
aj vlastníci bytov v bytových domoch. Zámerom projektu je 
aj podpora a naplnenie cieľov Programu vyššieho využitia bi-
omasy a slnečnej energie, ktorý vypracovalo Ministerstvo hos-
podárstva SR. 
Prvoradým cieľom tohto projektu je zníženie produkcie skle-
níkových plynov použitím solárnych systémov na ohrev teplej 

úžitkovej vody (TÚV) a na podporu vykurovania (minimálne 
o 100 ton/1 rok) ako aj zníženie závislosti Slovenskej republiky 
od dodávok plynu, čo si vyžiada prostriedky na projekt v hod-
note približne 2,0 milióna eur. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie in-
formovanosti obyvateľstva Slovenska o možnosti využívania 
solárnych systémov a o ich výhodách oproti konvenčným spô-
sobom ohrevu TÚV so zreteľom na ochranu životného prostre-
dia a zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti solárnych sys-
témov domácnostiam, poskytnutie poradenstva a pomoc pri 
žiadaní štátnej dotácie na slnečné kolektory. V neposlednom 
rade je to podpora zelených projektov v obciach z prostriedkov 
získaných z projektu solarifikácie.
Viac informácii na www.solarifikacia.sk

(ZEN – Zelená energia, s. r. o.)

Construction Summit 2010
Dňa 10. 2. 2010 sa v priestoroch hotela Falkensteiner v Brati-
slave konalo podujatie s názvom Construction Summit 2010 
s medzinárodnou účasťou. 
Zámerom každého stavebníka je, aby postavil budovu, v kto-
rej sa človek cíti dobre, a nebol pritom otrokom technológií. 
Protipólom budov so sofistikovanými systémami správy sú
ekologické, nízkoenergetické a pasívne domy, v ktorých sa 
cíti pohodlne až 94 % ich obyvateľov. Odborník s mnoho-
ročnými skúsenosťami Arch. Dipl. Ing. Stanislaus Dukat, ma-
jiteľ architektonickej kancelárie z Rakúska, uviedol niekoľko 

závažných dôvodov, prečo sa orientovať na zelenú výstavbu. 
Upozornil na pripravované zmeny v legislatíve na úrovni Eu-
rópskej únie a na nutnosť transformácie developerov. Jednou 
z významných tém jeho prednášky boli alternatívne zdroje 
energie a návratnosť investícií do opatrení šetriacich energiu. 
Zaujímavú alternatívu bývania opísal Ing. arch. Peter Lovich, 
PhD., z Ústavu architektúry obytných a občianskych budov: 
„V zahraničí je trendom konvertovať administratívne budovy 
na obytné. Sú v dobrých lokalitách, komerčne zaujímavé, ale 
najmä v súčinnosti so subvenciami. Preto sa začínajú stavať 
budovy s univerzálnym skeletom vhodným pre administra-
tívnu budovu, ale aj pre obytné jednotky.“ Prednášajúci na-
črtli možnosti orientácie na polyfunkčné objekty, rekonverzie 
brownfieldov, rekonštrukcie objektov na „béčkové“ kance-
lárske budovy a regenerácie bytového fondu s podporou 
štátnych programov. Atraktívny program konferencie Con-
struction Summit 2010 uzatvorila živá panelová diskusia so 
zástupcami bánk a developerov na tému Dofinancovanie už
rozostavaných projektov.

(In Form Slovakia, s. r. o.)

Komunikačný projekt ATRI 2010
Spoločnosť ORIN SK, s. r. o., na Slovensku už štyri roky úspešne 
realizuje integrovaný komunikačný projekt s názvom Ako to ro-
bia inde alebo nechajte sa inšpirovať (ATRI), ktorý je zameraný 
na rekonštrukciu a revitalizáciu bytových domov. 

Pozvánka na sympóziá ATRI 2010
Pozývame vás na štvrtý ročník odborných sympózií ATRI s ná-
zvom Obnova bytového fondu. Spolu s partnerskými spoloč-
nosťami pripravujeme pre vás bohatý program, v rámci ktorého 
určite získate užitočné informácie, priestor poradiť sa s odbor-

níkmi a podeliť sa so svojimi skúsenosťami aj problémami. 
Jarná séria plánovaných odborných sympózií ATRI 2010 sa 
uskutoční 13. 4. 2010 v Bratislave, 27. 4. 2010 v Košiciach, 11. 5. 
2010 v Poprade, 18. 5. 2010 v Trenčíne a 1. 6. 2010 v Nitre.

Potrebné informácie o sympóziách nájdete na webovej stránke 
www.akotorobia.sk v sekcii Sympóziá. Zaregistrujete sa už dnes 
e-mailom na redakcia@akotorobia.sk alebo telefonicky na čísle 
02/64 28 21 01. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

(ORIN SK)

Časopis Správa budov a vydavateľstvo JAGA vás pozývajú na výstavu CONECO
Na výstave vás budú čakať produkty vydavateľstva JAGA. 
Na veľtrhu CONECO v Bratislave sa stretneme v termíne 23. až 
27. marca.
V stánku vydavateľstva JAGA vám predstavíme naše odbor-
né a popu¬lárne časopisy a publikácie, ktoré vám pomôžu 

zorientovať sa v každej oblasti stavebníctva, pri rekonštrukcii, 
ako aj pri zveľaďovaní vášho bývania. Tešíme sa na vás na vý-
stave CONECO v hale A1 v stánku 309 (Incheba, Bratislava).

Stánok vydavateľstva JAGA plný inšpiratívneho čítania...
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