
spracovala agent úra focus
pre slovenskú klimatickú iniciatívu, jún 2021

prieskum

1. Obnova rodinných domov z plánu obnovy

2.	 Preferovaný	typ	obnoviteľného	zdroja	
v rodinnom dome

1.1. Záujem o obnovu 
rodinných domov z plánu 
obnovy

1.2.  Bariéry nezáujmu o obnovu 
rodinných domov z plánu 
obnovy

určite áno
pravdepodobne áno
pravdepodobne nie
určite nie
nevie
netýka sa
nebýva v RD/nebýva v RD, ktorý potrebuje rekonštrukciu

10%

76%

2%
1%

4%

7%

celá vzorka
(n = 1011)

áno 17%nie 6%

celá vzorka
(n = 1011)

n = 57

obávam sa, že by sme nezohnali potrebnú
časť peňazí, ktorú by museli dať
na rekonštrukciu z vlastnej strany

neboli by sme ochotní investovať časť financií
z vlastnej strany

obávam sa byrokracie spojenej
so žiadosťou o príspevok

obávam sa, že naša námaha by vyšla nazmar
a že príspevok by sme nedostali

nemajú záujem
o obnovu rodinného domu
z plánu obnovy, ale
rekonštrukciu potrebujú

39%

26%

18%

18%

6% nie

ZÁUJEM O OBNOVU
RODINNÉHO DOMU
Z PLÁNU OBNOVY

[%]

kotol na
biomasu

solárne
kolektory

fotovoltikatepelné
čerpadlo

nevyužil/a by
obnoviteľné
zdroje energie

nemám
dostatok
informácií

nevie
0

35%

18%

12%
10%

5%
8%

35%

Solárne kolektory patria 
medzi najviac preferovaný 
typ obnoviteľného zdroja 
(35%). Avšak viac ako 
tretina nemá dostatok 
informácií o týchto 
zdrojov (35%).
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3.	 Aký	typ	energií	by	mala	SR	podporovať	
zo	štátnych	finančných	zdrojov

4.	 Využívanie	veternej	energie	na	Slovensku	
vo	väčšej	miere

5.	 Názory	na	financovanie	obnovy/výstavby	
verejných	budov	z	fondu	obnovy

rozhodne dovoz zemného plynu
skôr dovoz zemného plynu
skôr obnoviteľné zdroje energie
rozhodne obnoviteľné zdroje energie
nevie

19%

10%

25%

35%

10%

celá vzorka
(n = 1011)

obnoviteľné
zdroje energie

60%

dovoz
zemného plynu

30%

rozhodne by ste boli za využívanie
veternej energie
skôr za
skôr proti
rozhodne by ste boli proti využívaniu
veternej energie
nevie

45%

9%

8%

15%

23%

celá vzorka
(n = 1011)

proti
23%

za
68%

sú v dostatočnej kvalite nepotrebujú obnovu

by si zaslúžili aspoň základnú obnovu

by si zaslúžili komplexnú hĺbkovú obnovu

by si zaslúžili komplexnú hĺbkovú obnovu nad rámec
zákonných podmienok, tak aby išli príkladom

pre ostatných aj za cenu, že tietobudovy budú drahšie

nevie

Verejné budovy v mojom okolí:

18%

32%

29% 77%

16%

5%

0

Tri štvrtiny respondentov 
si myslia, že verejné 
budovy v ich okolí by si 
zaslúžili obnovu (77%).


