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Mýty o zatepľovaní I.
       Súčasná úroveň stavu bytového fondu a jeho 
zachovanie pre ďalšie roky si vyžaduje zvýšenú pozor-
nosť najmä zo strany vlastníkov bytových domov na 
jeho obnove a zachovaní v ďalších rokoch.
       Fyzický stav tohto bytového fondu je horší než 
zodpovedá jeho veku. V prevažnej väčšine 
ide o starší bytový fond, ktorý vykazuje 
nedostatky v dôsledku zanedbanej údržby 
a opráv. 

       Významným faktorom obnovy najma 
bytových a rodinných domov ako aj budov 
občianskej výstavby je ich dodatočná 
tepelná ochrana zateplením a vykonávanie 
súvisiacich úprav. Primárnym efektom 
zateplenia objektu je výrazné zníženie 
spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie 
okrem aspektu ekonomického súvisí s ďal-
šími hľadiskami, ekologickými začínajúc 
cez hygienické až po estetické hľadisko. 
Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom 
pri obnove existujúcich budov. 

       Jedným z podstatných dôvodov prečo je potreb-
né zmeniť tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcii zateplením, je zlepšenie hygienických 
a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Na 
studenom povrchu stien dochádza v mnohých prí-
padoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú 

ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a 
plesní. Zateplením sa zyšuje povrchová teplota stien 
v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných 
podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov.
Zatepľovacie systémy sa svojou skladbou, použitými 
materiálmi, technickými parametrami a technologic-

kými postupmi odlišujú podľa miesta použitia, čiže 
podľa stavebnej konštrukcie. Správny zatepľovací sys-
tém by mal  spĺňať požiadavky ETAG č.004 (Predpis 
pre európske technické osvedčenie pre Vonkajší 
tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkovou 
vrstvou). Realizačná firma by mala byť držiteľom 
Licencie na zhotovovanie vonkajších kontaktných 
zatepľovacích systémov ktoré vydáva na základe kon-
trol a pravidelných previerok Technický a skúšobný 

ústav stavebný Bratislava. Žiadajte tieto certifikáty už 
v štádiu prípravy cenovej ponuky, vyhnete sa možným 
budúcim problémom. Zámenou niekoľkých kom-
ponentov zatepľovacieho systému može dodávateľ 
ušetriť podstatnú časť celkových nákladov na reali-
záciu. Realizačná firma, ktorá je držiteľom licencie 

na zhotovovanie zatepľovacích systémov je 
pod kontrolou Technického a skúšobného 
ústavu stavebného, na realizovaných stav-
bách sa vykonávajú pravidelné kontroly 
dodržiavania technologických postupov 
zateplenia a správnosti použitia jednotli-
vých komponentov systému čím sa mini-
malizuje možnosť zámeny materiálov. 

Zatepľovanie budov sa stáva 
potrebným opatrením na zní-
ženie energetickej náročnos-
ti, odstránenie hygienických 
nedostatkov, eliminovanie 
zatekania a tým zamedzenie 
korózie výstuže v stykoch a 

paneloch, zníženie teplotného namá-
hania nosných konštrukcií bytového 
fondu. Zatepľovanie sa stáva pod-
statnou súčasťou obnovy bytového 
fondu. Stav bytového fondu nazna-
čuje, že tento program nie je možné 
odkladať a treba ho rýchle naštarto-
vať v podstatne väčšom rozsahu, ako 
bol rozsah zatepľovania doteraz.


