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Budovy s nulovou spotrebou energie 
  
Koncom januára 2014 spoluorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania (NARMSP) v Košiciach odborný seminár v rámci pilotného projektu „Budovy s 
nulovou spotrebou energie“. Do medzinárodného projektového tímu je zapojené Poľsko, 
Slovinsko, Česko a Slovensko a to prostredníctvom NARMSP. Účastníci ktorí majú v tejto oblasti 
skúsenosti, predstavili na seminári ako takéto budovy v ich krajinách fungujú, porovnali teóriu 
s praxou. Navštívili zelenú administratívnu budovu s nižšou spotrebou energie -  Podnikateľské 
centrum, na Murgašovej ulici v Košiciach. Špecifikom tejto budovy je nový typ chladenia a 
vykurovania, ktoré znižuje emisie CO2 o viac ako 90 % a tým vytvára zdravšie prostredie pre 
prácu. 
 
Zámerom odborného seminára bolo zdieľanie know-how regionálnych hráčov s medzinárodnými 
subjektmi aktívnymi v pilotnom projekte „Budovy s nulovou spotrebou energie“ a diskusia o možnej 
spoločnej príprave konkrétnych projektov pre budúcu spoločnú realizáciu napr. v rámci programu 
Horizont 2020. 
 
V rámci boja proti energetickej kríze pripravila v roku 2010 Európska komisia stratégiu „Európa 2020“. 
Do roku 2020 si stanovila splnenie určitých klimatických a energetických cieľov, známych ako „20-20-
20“ -  zníženie spotreby energie o 20 %, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a znížiť 
emisie CO2 o 20 %. Budovy predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii, zníženie 
spotreby energie v tejto oblasti je prioritou v rámci cieľov „20/20/20“ v oblasti energetickej 
hospodárnosti. Cieľom je, aby spotreba všetkých nových budov bola takmer nulová. 
Slovensko sa zapojilo do tejto iniciatívy prostredníctvom projektu s názvom „Clustrat“. Projekt CluStrat 
sa realizuje v rámci Operačného programu Central Europe. Zameriava sa na udržanie a zlepšenie 
konkurencieschopnosti klastrov v regióne strednej Európy, vývojom nových strategických prístupov. 
Špecifickým cieľom je nastavenie politického dialógu medzi kľúčovými hráčmi a vypracovanie novej 
stratégie a koncepcie klastrov. 
 
Ak Vás zaujímajú novovznikajúce odvetvia ako Zelená ekonomika alebo Aktívne starnutie, neváhajte 
kontaktovať NARMSP o možnostiach sa zapojiť do projektu. 
 
 
O NARMSP 
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho 
konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na implementácii predvstupových 
programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež 
poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych 
poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 
podnikateľských/technologických inkubátorov a dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.). 
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