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Juraj Jedinák, moderátor: „S obnovou kultúrnych a historických pamiatok môžu pomôcť peniaze z 

plánu obnovy. Ministerstvo dopravy predstavilo výzvu, cez ktorú môžu predovšetkým samosprávy 

čerpať európske peniaze. Celkovo ide o 120 miliónov eur. Podmienkou je zníženie energetickej 

náročnosti. Štát tak chce zachrániť kultúrne dedičstvo krajiny. Ukazuje sa však, že nastavené 

podmienky môžu byť pre mnohých nesplniteľné.“ 

Lukáš Dzivý, redaktor: „O podporu z plánu obnovy môžu žiadať mestá, obce či verejnoprávne inštitúcie, 

ktoré spravujú historické budovy, pamiatky alebo iné verejné budovy. Podľa štátnej tajomníčky 

ministerstva dopravy Kataríny Brunckovej môže ísť napríklad o vysokej školy či napríklad niektoré 

budovy v správe slovenských železníc. Podmienkou čerpania financií je najmä zníženie energetickej 

náročnosti budov.“ 

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR: „Je potrebné, aby oproti 

tomu, čo dneska sa vlastne na nákladoch na energiách dosahuje, dosiahla úspora, ktorá bude po 

vykonanej obnove aspoň vo výške teda tých tridsať percent.“ 

Lukáš Dzivý: „O príspevok by sa chcelo uchádzať aj Slovenské národné divadlo. Stará budova divadla je 

pre zlý stav už niekoľko mesiacov zatvorená. Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošniak však hovorí, že 

niektoré podmienky nedokážu splniť.“ 

Matej Bošniak, ekonomický riaditeľ SND: „Tá tridsaťpercentná energetická úspora sa nedá s nejakou 

istotou predpokladať, pretože tam nemôžme vymieňať okná, tá budova sa nemôže zatepliť kvôli tomu 

svojmu stavu, že je to národná kultúrna pamiatka.“ 

Lukáš Dzivý: „Problém vidí aj v krátkosti času na dokončenie či v nízkej sume. Na jeden projekt je totiž 

vyčlenených maximálne päť miliónov eur, čo by na rekonštrukciu starej budovy SND nestačilo. Peniaze 

chcú získať pre umelecko-dekoračnú dielňu na Mliekárenskej ulici v Bratislave.“ 

Matej Bošniak: „Tá spĺňa kritériá, keďže je to stará budova, tam si vieme predstaviť tú energetickú 

úsporu. Robíme všetko pre to, aby sme splnili podmienky tej výzvy a uchádzali sa o tie zdroje.“ 

Lukáš Dzivý: „O peniaze z plánu obnovy majú záujem aj viacerí členovia Únie miest Slovenska. 

Hovorkyňa Daniela Piršelová pripomína, že únia dlhodobo motivuje mestá aj k obnove ostatných 

verejných budov.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: „Je to jednoznačne efektívna cesta ako vyriešiť 

viacero aktuálnych kríz naraz, ktorým mestá čelia, a to energetickú, ekonomickú aj klimatickú.“ 

Lukáš Dzivý: „Rekonštruovať by sa mohol napríklad kaštieľ Migazziovcov v Zlatých Moravciach, budova 

historickej tržnice v centre Nitry či Mestský úrad v Piešťanoch.“ 

 


