
 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC431-2018-48 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 50 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• organizácia štátnej správy (štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie); 

• ostatné subjekty verejnej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne 
ustanovizne). 

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných 
opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: 

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  

• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, 
výťahov za účelom zníženia spotreby energie;  

• inštalácia systémov merania a riadenia;  

• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 
zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);  

• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove; 

• realizácie projektu sa musí týkať verejných budov – administratívne budovy, budovy škôl 
a školských zariadení s výnimkou základných škôl a zároveň: 

o realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy 
verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný 
sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,  

o opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

o obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky 
miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, 
vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, 

o realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo 
výške minimálne 30 %, 

o projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, 
ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania 
súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania. 

 

 

 

 

 



 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Organizácia štátnej správy 100 0 

Ostatné subjekty verejnej správy 95 5 

 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• Trnavský samosprávny kraj;  

• Nitriansky samosprávny kraj;  

• Trenčiansky samosprávny kraj;  

• Žilinský samosprávny kraj;  

• Banskobystrický samosprávny kraj;  

• Košický samosprávny kraj; 

• Prešovský samosprávny kraj.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.3.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

28.6.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 

 
 
 

Minimálny príspevok:  

70 000 Eur  Maximálny príspevok:  

3 000 000 Eur 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

