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AKO BÝVAJÚ SLOVÁCI?
BRATISLAVA, 25. NOVEMBER 2014 — Takmer 900 slovenských domácností si prostredníctvom
prieskumu IQdomu.sk zmeralo „inteligenciu“ svojho bývania. Prieskum, ktorý iniciovali spoločnosti Rigips
a Isover identifikoval slabé stránky bývania a respondentovi pomohol identifikovať spôsoby ako zlepšiť
„inteligenciu“ domu alebo bytu.
Podľa výsledkov je priemerné IQ domácností 90 bodov zo 150, pričom domy (IQ=99) sú na tom výrazne
lepšie ako byty (IQ=75). K hlavným nedostatkom patrí nedostatočné zateplené a podcenenie akustiky.
Až 24 percent domácností z prieskumu býva budovách bez akejkoľvek izolácie. Až 75 percent respondentov
vôbec nerieši akustiku svojho bývania.
„Múdre bývanie nie je len o úspore nákladov za energie. Zateplenie prináša tiež ochranu konštrukcie a obyvateľom
zdravšie a komfortnejšie bývanie,“ upozorňuje Alexander Prizemin, iniciátor projektu IQdomu.sk
zo spoločnosti Isover. „V prieskume rezonuje tradičný, málo flexibilný prístup k vnútornému priestoru. Moderné
sadrokartónové systémy nám pritom ponúkajú možnosť priestor optimálne prispôsobovať požiadavkám domácnosti,“
pripomína Michal Široký spoluautor projektu IQdomu.sk zo spoločnosti Rigips.
„Na pomyslenú múdrosť domácnosti sa treba pozerať komplexne. Nie je dôležité len to, či máme svetlo na fotobunku
alebo inteligentný termostat. Podstatným prvkom je aj urbanistický kontext objektu rešpektujúci estetické,
kultúrne, dopravné a socio-ekonomické faktory,“ hovorí doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty
architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Meranie inteligencie bytu alebo domu je stále dostupné na stránke www.IQdomu.sk. Okrem dotazníka
ponúka stránka aj množstvo rád, ako IQ svojho bývania zlepšiť. Autori projektu sú totiž presvedčení,
že „na zmenu kvality bývania nikdy nie je neskoro.“
Poznámka: Celkové výsledky prieskumu IQdomu.sk si môžete stiahnuť z link
O IQDOMU.SK
Prieskum IQdomu.sk prebiehal počas roka 2014 prostredníctvom rozsiahleho on-line dotazníka.
Do prieskumu sa zapojilo 900 slovenských domácností zo všetkých regiónov Slovenska. Odborne prieskum
zastrešili spoločnosti Isover a Rigips. Isover sa špecializuje na izolačné materiály, ktoré zohrávajú
kľúčovú úlohu pri zatepľovaní a dosahovaní energetickej úspornosti budov. Spoločnosť Rigips je expertom
v sadrokartónových systémoch, omietkach, stierkach a kazetových stropných systémoch.
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AKÉ IQ MAJÚ NAŠE DOMÁCNOSTI?
Priemerné IQ domov a bytov na Slovensku je 90 bodov zo 150, pričom domy sú spravidla inteligentejšie.
Takto vyzerá prehľad inteligencie našich domácností v deviatich krajoch Slovenska.
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ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

VEK BUDOV

TVAR STRECHY

OKENNÉ RÁMY

Viac ako polovica domácností
na Slovensku nemá vypracovaný
energetický certifikát.

Viac ako polovica domácností
obýva domy staré viac ako 20
rokov.

Najčastejším druhom strechy
na rodinných domoch je šikmá
strecha (66 %).

Necelých 70 percent
respondentov má plastové
okenné rámy.

áno 32,2 %

novostavba (< 5r) 25,0 %

šikmá 65,8 %

hliník 3,1 %

nie 51,8 %

takmer nová (5–10r) 11,2 %

pultová 8,4 %

drevo (eurohranol) 22,0 %

neviem 15,9 %

staršia (10–20r) 10,7 %

plochá 16,2 %

plast 67,7 %

stará stavba (>20r) 53,2 %

kombinácia 9,6 %

kombinácie 7,3 %

IZOLÁCIA

VNÚTORNÉ PRIEČKY

VNÚTORNÉ OMIETKY

AKUSTIKA

Najobľúbenejším izolantom
je polystyrén.

Väčšina domácností má
vnútorné priečky z tehly.

Najpopulárnejšie sú u nás
vápenno-cementové omietky.

Akustike nevenujeme takmer
žiadnu pozornosť.

polystyrén 61,2 %

pórobetón 18,2 %

vápenno-cementové 62,3 %

akustické priečky 5,0 %

minerálna vlna 25,2 %

tehla 44,8 %

cementové 12,5 %

akustické podhľady a podlahy 5,4 %

iný typ (celulóza, slama...) 13,6 %

kombinácia (napr. pórobetón

sadrové 19,9 %

predsadené akustické konštrukcie 1,8 %

a modrá akustická doska) 6,4 %

drevený obklad 1,4 %

kombinácia vyššie uvedených 13,2 %

betón 21,2 %

dekoračný obklad (keramický,

nič z uvedeného 74,5 %

montovaná sadrokartónová

kamenný, iný) 1,4 %

priečka 9,3 %

tapeta na panel 2,5 %

