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Ciele SPP pri zriadení fondu:  
 

•     aktívne prispieť k plneniu cieľov energetickej politiky SR,  

 

•     podporiť inovatívnosť v oblasti výroby a spotreby energií, 

 

•     iniciovať záujem mladých ľudí o prírodné vedy, 

 

•     iniciovať záujem odbornej verejnosti o vývoj a implementáciu progresívnych  

       technológií, 

 

•     iniciovať záujem laickej verejnosti o realizáciu úspor energií. 

 

 

Prečo bol EkoFond zriadený? 
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Cieľové skupiny, pre ktoré sú určené aktivity fondu: 

• obce a mestá 

• školy a školské zariadenia, žiaci a študenti 

• neziskové organizácie 

• domácnosti 

Prijímateľmi podpory sú 
- fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 

• nerealizujú svoje aktivity za účelom podnikania, resp. tvorby zisku, 

• sú financované z verejných zdrojov, 

• realizujú službu vo verejnom záujme, 

• realizujú svoje aktivity v prostredí kde nie je konkurencia 

Pre koho fond realizuje svoje aktivity? 
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Grantové programy 

Aktivity EkoFondu v oblasti priamej finančnej 

podpory zvyšovania energetickej efektívnosti 

01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu 

     Suma na rozdelenie: 500 000€    

02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov 

     Suma na rozdelenie: 900 000€ 

03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel 

     Suma na rozdelenie: 380 380€ 

04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na 

báze zemného plynu 

     Suma na rozdelenie: 200 000€ 

05 Podpora využitia motorového paliva CNG v slovenskej doprave 

     Suma na rozdelenie: 122 459€ 
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Grantový program „Zlepšovanie 

energetickej hospodárnosti budov “ 

• Program vyhlásený v rokoch 2008 – 2012; 

 

• Poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov na: 

• výmenu okien,  

• zateplenie obvodového plášťa a strechy; 

• hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu; 

 

• Program určený pre nevýrobné a verejné budovy, školy a školské 

zariadenia, s rokom výstavby do roku 1984, ktoré majú energetickú 

spotrebu v oblasti vykurovania na báze zemného plynu.  

 

• Podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne  

s použitím certifikovaného systému zatepľovania. 

 

• Realizácia energetických opatrení v logickej následnosti.  

 

• Cieľ programu: dosiahnuť reálne úspory energie v podporených 

projektoch.  
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Hodnotiaci proces 

Trojstupňový proces navrhnutý tak, aby sa predišlo subjektívnemu 

hodnoteniu: 

 

1.Hodnotenie kompletnosti a oprávnenosti predložených žiadostí realizuje  

   EkoFond, n.f. Na ďalšie hodnotenie postupujú len žiadosti, ktoré  

   naplnili formálne kritériá v zmysle podmienok. 

 

2.Obsahovú kvalitu projektu posudzuje na základe vopred zverejnených  

   podmienok Poradný výbor zložený z nezávislých expertov. Poradný  

   výbor odporúča projekty na podporu/zamietnutie.  

 

3.Správna rada fondu, ako najvyšší rozhodovací orgán, vykoná finálne  

   rozhodnutie na základe odporúčania Poradného výboru.  
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Kritériá, ktoré hodnotí 

Poradný výbor 

1.Obsahová kvalita predkladaného projektu  

 

a. Zrozumiteľnosť, konkrétnosť 

b. Logická následnosť realizovaných opatrení 

c. Komplexnosť navrhovaného riešenia 

d. Reálnosť rozpočtu 

 

2. Technické a ekonomické údaje o projekte 

 

a. Predpokladaná výška reálnych úspor v kWh/rok dosiahnutá realizáciou 

energetického opatrenia 

b. Tepelnotechnické parametre (podľa STN 730540 – 2: 2012)  

c. Predpokladaná trieda energetickej hospodárnosti na vykurovanie budovy 

d. Predpokladaná ekonomická návratnosť 
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Predložené žiadosti 
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Počas sedemnástich kôl bolo prijatých 494 žiadostí a podporených 129 

projektov celkovou sumou vo výške 4 727 531,94 €. 

Rok 
Počet prijatých 

žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

žiadostí 

Počet žiadostí, 
ktoré nenaplnili 

formálne 
náležitosti 
alebo boli 
vrátené na 
doplnenie 

Počet 
schválených 

žiadostí 

Celková 
pridelená 

čiastka 

2008 45 15 12 13 629 034,55 € 

2009 38 14 8 17 752 382,84 € 

2010 99 36 12 33 633 360,55 € 

2011 161 111 25 47 1 770 533,00 € 

2012 151 117 15 19 942 221,00 € 

Spolu 494 293 72 129 4 727 531,94 € 



Dôvody zamietnutia žiadostí 

Najčastejším dôvodom zamietnutia žiadostí  bola nízka kvalita 

doručených žiadostí z týchto dôvodov: 

 

• odborní spracovatelia projektovej dokumentácie často nevenovali dostatočnú  

  pozornosť vyhláseným podmienkam poskytnutia podpory; 

• nízka úroveň vypracovania dokumentácie samotnými projektantmi  

  (nerešpektovanie noriem, povrchné spracovanie); 

• nadhodnotený rozpočet projektu; 

• umelo pripravené projekty pre budovy, kde nebola reálna potreba takéhoto    

  opatrenia, príp. požadované opatrenia neboli v logickej následnosti; 

• žiadatelia veľakrát podávali do EkoFondu projekty pôvodne podané v rámci  

  schém Európskych operačných programov bez zmeny v zmysle jeho  

  podmienok; 

• žiadosti boli zároveň často vypracované vo veľmi krátkom čase (v rozsahu  

  jedného alebo dvoch týždňov), čo rovnako negatívne ovplyvnilo ich kvalitu.  
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Výsledky podporených projektov 
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• Príspevok EkoFondu na jednu predpokladanú ušetrenú kWh/rok bol  

v priemere 0,30 €.  

 

• Príspevok EkoFondu tvoril priemerne 31 % z celkových nákladov  

na realizáciu. 

 

• V podporených projektoch bolo/bude zrealizované: 

• výmena okien s celkovou plochou 16 692,22 m2; 

• zateplených 103 396 m2 obvodového plášťa a strechy.  

 

• Z výsledkov projektov priamo alebo nepriamo benefituje 149 220 osôb. 

 

• V rámci doteraz zrealizovaných a ukončených projektov (47) sa už 

podarilo dosiahnuť reálne úspory vo výške 3 567 155 kWh/r (12,84  

TJ/r). V najbližších dvoch rokoch očakávame po zrealizovaní ostatných 

doteraz schválených projektov celkovú ročnú energetickú úsporu vo výške 

5 638 880 kWh (20,30 TJ). 

 

 

 



Príklad – Základná škola 

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii 

Žiadateľ Obec Cabaj - Čápor 

Názov projektu 
Zateplenie stien a výmena okien budovy ZŠ J.Domastu 

Požadovaná suma 
43 977,44 € 

Žiadosť schválená 
43 049,40 € 

Podporené energetické opatrenia 
Zateplenie obvodového plášťa a výmena okien 

Žiadosť podaná dňa 25.9.2009 

Žiadosť schválená dňa 27.11.2009 

Realizácia opatrenia 1.12.2009 - 30.9.2010 

Prvá splátka vo výške 70% vyplatená 5.10.2010 

Druhá splátka vo výške 30% vyplatená 21.10.2011 

  Predpokladané 

úspory 

Reálne 

dosiahnuté 

úspory 

Energetická trieda na 

vykurovanie 
D C 

Úspory energie v kWh/ 

rok 
86 577 63 215 

V % 63 46 
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Príklad – Základná škola 

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii 

Žiadateľ  Obec Liptovská Teplička 
Názov projektu 

 Zateplenie objektu základnej školy 

Požadovaná suma 
11 653,75 € 

Schválená suma 
11 653,75 € 

Podporené energetické opatrenia 
Zateplenie obvodového plášťa 

  Predpokladané 

úspory 

Reálne 

dosiahnuté 

úspory 

Energetická trieda na 

vykurovanie 
C C 

Úspory energie v kWh/ 

rok 
142 087 78 486,73 

V % 53 38,07 % 

Žiadosť podaná dňa 3.3.2010 

Žiadosť schválená dňa 29.4.2010 

Realizácia opatrenia 05/2010 – 11/2010 

Prvá splátka vo výške 70% vyplatená 12/2010 

Druhá splátka vo výške 30% vyplatená 03/2012 

12 



Príklad – Domov dôchodcov 

Žiadateľ Domov Márie, Banská Štiavnica 

Názov projektu 
Obnova  Domova Márie (Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov) 

Požadovaná suma 
101 730,73 € 

Žiadosť schválená 
  72 297,62 € 

Podporené energetické opatrenia 
Zateplenie, výmena okien, hydraulické vyregulovanie sústavy 

  Predpokladané 

úspory 

Reálne 

dosiahnuté 

úspory 

Energetická trieda na 

vykurovanie 
B B 

Úspory energie v kWh/ 

rok 
249 033 230 000 

V % 67 62 

Žiadosť podaná dňa 30.9.2008 

Žiadosť schválená dňa 14. 11. 2008 

Realizácia opatrenia 07/2009 – 09/2010 

Prvá splátka vo výške 70% vyplatená 12/2010 

Druhá splátka vo výške 30% vyplatená 03/2012 

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii 

13 



Priebežne vyhodnocujeme priebeh a výsledky programu a 

prispôsobujeme ich potrebám cieľovej skupiny a aktuálnym normám: 

– Zavedenie povinných konzultácií pred podaním projektu s cieľom 

vysvetliť priamo žiadateľom (starostom, riaditeľom škôl) čo ich čaká, ak 

sa rozhodnú podať projekt, prejsť si, či budova spĺňa všetky formálne 

kritériá na zapojenie do programu a poskytnúť im odborné poradenstvo. 

– Zvýšenie dôrazu na informovanie projektantov o cieľoch programu 

(reálne úspory). 

– Zvýšenie rozsahu podpory energetických opatrení (od zateplenia 

obvodového plášťa až po kompletné zateplenie – plášť, strecha, stropy 

nad nevykurovanými priestormi) 

– Úprava výšky finančnej podpory podľa reálnej situácie na trhu. 

– Úprava hodnotiacich kritérií tak, aby bola zohľadnená aj reálna 

prevádzka budovy pred realizáciou energetického opatrenia, nielen 

teoretické výpočty.  
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Zmeny v programe na obdobie 

2012/2013 



• Žiadatelia musia absolvovať povinnú konzultáciu so zástupcami 

fondu – prihlásiť sa dá cez stránku www.ekofond.sk  

• Na webstránke sú uvedené podrobné podmienky poskytnutia 

finančných príspevkov. 

• Vyčlenená suma na program: 900 000€ 
• Maximálna výška príspevku na 1 projekt: 

– Nevýrobné a verejné budovy – 60 000€ 

– Školy a školské zariadenia – 100 000€ 

• Uzávierka predkladania projektov:  1.2.2013 
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Aktuálna výzva v programe 02 

http://www.ekofond.sk/
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Výnimočnosť grantov  

od EkoFondu 

• Stabilný a pravidelne dopĺňaný rozpočet zo strany SPP; 

• Pravidelne sa opakujúce uzávierky s vopred zverejneným harmonogramom; 

• Nízka administratívna náročnosť s vysokou podporou zo strany EkoFondu; 

• Transparentný proces výberu projektov na podporu; 

• Poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov (nie úverov);  

• Dôraz na výsledky – sledovanie konkrétnych úspor v projekte; 

• Aktívny prístup k chráneniu finančných záujmov municipalít; 

• Podpora pre cieľové skupiny, ktoré často nemajú možnosť uchádzať sa  

v iných schémach.  
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Naše výsledky 

    EkoFond vyčlenil na priamu podporu projektov v rámci piatich otvorených 

grantových programov viac ako 7 miliónov Eur. Od roku 2008 bolo 

podporených 188 projektov celkovou sumou vo výške 5 689 722 €. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 

 

 

 

 
www.ekofond.sk 

www.platforma.ekofond.sk  

EkoFond je oficiálnou súčasťou kampane Európskej komisie Trvalo udržateľná energia 

v Európe. 

Ekofond has been endorsed by the European Commission's Sustainable Energy Europe 

Campaign as an Official Partner. 

 

 

http://www.ekofond.sk/
http://www.platforma.ekofond.sk/

