
Celkové náklady životného 
cyklu 
Ing. Arch. K. Minarovičová, PhD.



2

EKOLÓGIA EKONÓMIA SOCIOKULT ASPEKTY
C

IE
LE

 O
C

H
R

AN
Y

PR
ED

M
ET

 O
C

H
R

AN
Y

UDRŹATEĽNOSŤ
VŠEOBECNE

UDRŹATEĽNÁ
BUDOVA

UDRŹATEĽNOSŤ
VŠEOBECNE

UDRŹATEĽNÁ
BUDOVA

• PRÍRODNÉ ZDROJE
• PRÍRODNÉ PROSTREDIE

• PRÍRODNÉ ZDROJE
• GLOBÁLNE A  LOKÁLNE PROSTREDIE

• OCHRANA PRÍRODNÝCH 
ZDROJOV/EKONOMICKÉ A ŠETRNÉ VYUŽITIE 
PRÍRODNÝCH ZDROJOV

• ZVYŚOVANIE EFEKTÍVNOSTI
• ZNÍŽENIE ZÁŤAŽE EXHALÁTMI 

/ENVIRONMENTALNY VPLYV
• OCHRANA ZEMSKEJ ATMOSFÉRY, PODY, 

PODZEMNEJ VODY A VODNÝCH PLOCH
• PODPORA OCHRANY ZLUČITEĽNEJ SO ŽIVOT. 

PROSTREDÍM

• OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV
• OCHRANA EKOSYSTÉMU

• ĽUDSKÉ ZDRAVIE
• SOCIALNE A KULTÚRNE HODNOTY

• KAPITÁL/HODNOTA

• ZNÍŽENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU 
• ZNÍŽENIE VÝDAVKOV NA DOTÁCIE
• ZNÍŽENIE DLHOV
• PODPORA ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
• VYTVORENIE UDRŽATEĽNÝCH SPOTREBNÝCH 

NÁVYKOV
• TVORBA DYNAMICKÝCH A KOOPERATÍVNYCH 

MEDZINÁRODNÝCH HOSPODÁRSKYCH 
PODMIENOK

• MINIMALIZÁCIA NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU
• ZLEPŠENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI 
• UDRŽANIE KAPITÁLU/HODNOTY

• OCHRANA ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI A 
POHODLIA

• ZABEZPEČENIE FUNKČNOSTI
• ZABEZPEČENIE KVALITY NÁVRHU A 

MESTSKÉHO ROZVOJA

• OCHRANA PODPORY ĽUDSKÉHO ZDRAVIA
• POSILŇOVANIE SOCIÁLNEJ SÚDRŽNOSTI A 

SOLIDARITY
• ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNOT
• ROVNAKÉ MOŽNOSTI
• ZABEZPEČENIE ZÁROBKOVEJ KAPACITY A 

PRACOVNÝCH MIEST
• BOJ S CHUDOBOU
• VZDELÁVANIE/ODBORNÁ PRÍPRAVA
• ROVNAKÉ PRÁVA
• INTEGRÁCIA
• BEZPEČNÉ/ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

• KAPITÁL/HODNOTA
• POTENCIÁL EKONOMICKÉHO 

ÚSPECHU
• ZDRAVIE
• SPOKOJNOSŤ UŽÍVATEĽA
• FUNKČNOSŤ
• KULTÚRNA HODNOTA

Predmet a ciele ochrany udržateľnosti



Ekonomické hľadisko

• Aby boli dlhodobé celkové náklady na budovu čo najnižšie 
• Minimalizácia nákladov životného cyklu
• Zlepšenie ekonomickej efektívnosti
• Ochrana kapitálu a hodnoty budovy

• Počiatočné investície
• Prevádzkové náklady
• Náklady na demontáž
• Využitie/zneškodnenie

Náklady životného 
cyklu
Celkové náklady
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Náklady životného cyklu (LCC)
• náklady budovy alebo časti stavby počas ich životného cyklu potrebné na plnenie technických 

a funkčných požiadaviek (ISO 15686-5, 2017)

• súvisia s výstavbou a prevádzkou budovy 

• stavebný priemysel

Náklady životného cyklu (LCC)

PLÁNO
VANIE

PROJEKT VÝSTAV
BA

PREVADZ
KA

ÚDRŽBA ODSTRAN
ENIE

LCC PREVADZKALCC VYSTAVBA

LCC VYSTAVBA



5

- Odhad celkových nákladov nehnuteľnosti počas jej predpokladanej životnosti, zahŕňa kapitálové, 
prevádzkové náklady a náklady pri ukončení životnosti

- klient, developer

Celkové náklady životného cyklu (WLC)
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Celkové náklady životného cyklu (WLC)
• ekonomické posúdenie so zahrnutím všetkých významných navrhovaných/projektovaných a 

nákladov počas doby analýzy vyjadrená v peniazoch
• projektované náklady sú potrebné na dosiahnutie definovaných vlastností vrátane spoľahlivosti, 

bezpečnosti a dostupnosti (ISO 15686-5, 2017 )

Ekonomické vlastnosti

PLÁNO
VANIE

PROJEKT VÝSTAV
BA

PREVADZ
KA

ÚDRŽBA ODSTRAN
ENIE

LCC PREVADZKALCC VYSTAVBA

LCC VYSTAVBA
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- metóda používaná na určenie nákladovo najefektívnejšej 
možnosti spomedzi porovnateľných alternatív obstarania, 
prevádzky, údržby a likvidácie akéhokoľvek projektu alebo 
procesov

- stratégie optimalizácie nákladov
- rozhodovací proces včasného plánovania

ROZHODOVANIE:

- Adaptovať/modernizovať existujúce technické zariadenia 
alebo zaobstarať nové (plánovanie investícií)

- Voľba medzi alternatívnymi návrhmi (fáza projektu a výstavby)
- Výber alternatívnych komponentov (výstavba, prevádzka)
- Porovnanie predchádzajúcich rozhodnutí
- Odhad budúcich nákladov

LCC/WLC



8

Náklady životného cyklu (LCC) vs celkové náklady počas životného cyklu (WLC)

ZDROJ : ISO 15686-5

LCC+PEŇAŽNÉ VÝHODY
VÝPOČET EKON. 

EFEKTÍVNOSTI S OHĽADOM 
NA LCA 

EXTERNALITY- VYČÍSLITEĽNÉ 
NÁKLADY ALEBO VÝHODY PRE 

ĽUDÍ (EXTERNÉ PRE KLIENTSKÚ 
ORGANIZÁCIU)

NÁKLADY NA 
PREVÁDZKU

NÁKLADY Ž. 
CYKLU V ŠIRŠ. 
ZMYSLE (WLC)

ČISTENIE, PREV. 
ÚDRŽBA

NÁKLADY NA 
DEMONTÁŽ, 

LIKVIDACIU ATD.

EXTERNÉ NÁKLADY PRÍJMY

NÁKLADY NA 
VÝSTAVBU

DODATOČNÉ 
NESTAV. NÁKLADY

NÁKLADY Ž. 
CYKLU (LCC)
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Celkové náklady životného cyklu (WLC) - sumarizácia

Klienti prakticky potrebujú: 
• Zníženie nákladov na energiu pre 

zákazníkov (prenajímateľov)
• Posúdiť a zlepšiť 

trvanlivosť/životnosť/voľby špecifikácie
• Pomôcť zákazníkom s facility

menežmentom a znížiť prevádzkové 
náklady budov

• Merať celkové náklady uhlíkovej stopy 
a environmentálnych vplyvov 

• Plniť kritériá financovania a získať
prístup k financovaniu

efektívny nástroj na zníženie dlhodobých nákladov a maximalizáciu úspor akéhokoľvek stavebného projektu
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Náklady životného cyklu (LCC) vs celkové náklady 
počas životného cyklu (WLC)

ISO 15686-5 Building and constructed assets – Service-life planning – Part 
5: Life-cycle costing

NÁKLADY Ž. CYKLU V ŠIRŠ. ZMYSLE 
(WLC)

NÁKLADY Ž. CYKLU (LCC)

DODATOČNÉ NESTAV. NÁKLADY

EXTERNÉ NÁKLADY

NÁKLADY NA VÝSTAVBU

NÁKLADY NA PREVÁDZKU

ČISTENIE, PREV. ÚDRŽBA

NÁKLADY NA DEMONTÁŽ, LIKVIDACIU ATD.

PRÍJMY

EXTERNALITY- KVANTIFIKOVATELNE 
NAKLADY ALEBO BENEFITY PRE 

ĽUDI (MIMO ORGANIZACIE)
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Vstupy požadované pre hodnotenie LCC

• Typ a účel budovy, prevádzka, funkčný ekvivalent

• Špecifiká lokality

• Doba sledovania

• Informácie o typoch nákladov na posúdenie – na 
výstavbu, prevádzka

• Definovanie nákladov a ich posudzovanie –
- Náklady na odstránenie, rozobratie
- Zostatková hodnota 
- Príjem a výnos
- výstupy

• Stanovenie alebo informácie o úrovni podrobnosti 
odhadu nákladov

• Referenčné hodnoty
• Úroková sadzba
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Vstupy požadované pre hodnotenie LCC

Úroveň cien výstavby

Úroveň cien prevádzkových nákladov

Informácie o daniach

Definovanie potreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, 
osvetlenie a vetranie, potreba pitnej vody, množstvo odpadovej vody, 
Náklady na čistenie, prevádzku, inšpekciu, opravy, obnovu, 
modernizáciu, rozobratie, odstránenie

Výpočet prevádzkovej životnosti jednotlivých komponentov

Hodinové sadzby vybraných služieb

Sadzby za dodávku energií  a vody

Ročné navýšenie cien za dodávky energií, vodné a stočné, 
menežment údržby, obnovy atd.
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KVANTIFIKÁCIA 
EKONOMICKÝCH  

DOPADOV

PROCES PLÁNOVANIA(NOVÁ 
BUDOVA ALEBO OBNOVA 

ATD.) MARKETING, ZÁKLAD 
PRE CERTIFIKÁCIU ATD.

ZÁKLAD PRE 
POROVNANIE

FÁZY 
ŽIVOTNÉHO 

CYKLU A 
MODULY

Predmet hodnotenia
- Funkčný ekvivalent

- Referenčná doba sledovania
- Systémové hranice

Scenár životného cyklu budovy

Kvantifikácia budovy a jej prvkov

Výber ekonomických dát

Kompletizácia hodnotenia, správa a 
preverenie

Výpočet ekonomických ukazovateľov

Cieľ
Účel hodnotenia 

NÁKLADY, KTORÉ VZNIKNÚ PRED 
FÁZOU VÝSTAVBY, ZOZBIERAJÚ SA A 

PRIRADIA MODULU A0

• VÝBER MIESTA 
ALEBO EXISTUJÚCEJ
BUDOVY NA 
REKONŠTRUKCIU

• DANE A POPLATKY

+ PARAMETRE RISKU
AND NEISTOTY

NAPR.DISKONTNÁ 
SADZBA,

MIERA INFLÁCIE,
ČISTÁ SÚČASNÁ 

HODNOTA (NPV)...
ZALOŽENÉ NA METÓDE 

ČISTEJ SÚČASNEJ
HODNOTY (NPV)

ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA - NET PRESENT VALUE 
(NPV) JE SUMA DISKONTOVANÝCH BUDÚCICH 

CASH FLOWS (PRÍJMOV A VÝDAVKOV)

Kroky analýzy LCCA (zjednodušené)
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• statické metódy
• dynamické metódy
• Zohľadnenie cash flows v čase
• Metóda čistej súčasnej hodnoty (NPV) je 

najčastejšie používaným praktickým
prístupom, pokiaľ ide o hodnotenie
ekonomickej efektívnosti nehnuteľnosti.

• Statické metódy vo všeobecnosti nie sú
vhodné na hodnotenie ekonomickej
efektívnosti investície do nehnuteľností.

Statické a dynamické metódy mikroekonomickej analýzy (Zdroj: 
Guildine for Sustainable Building Future-proof Design, Construction
and Operation of Buildings, Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Germany (BMUB), 
2016, 
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Systainable_Building)

Ekonomická efektívnosť nehnuteľnosti

LCC/WLC

PROCES POSUDZOVANIA 
EKONOMICKÝCH  VÝHOD

METÓDA POROVNÁVANIA 
NÁKLADOV

STATICKÁ METÓDA DYNAMICKÁ METÓDA

METÓDA POROVNÁVANIA 
ZISKU

STATICKÁ AMORTIZAČNÁ 
METÓDA

METÓDA ZISKOVOSTI

METÓDA VNÚTORNÉHO 
VÝNOSOVÉHO PERCENTA

ANUITNÁ METÓDA

METÓDA ČISTEJ 
KONEČNEJ HODNOTY

METÓDA MIERY PRE 
POŽIČKY A ÚVERY

METÓDA VIZUALIZÁCIE 
FINANČNÝCH DOSLEDKOV

METÓDA ČISTEJ SÚČASNEJ 
HODNOTY

DYNAMICKÁ 
AMORTIZAČNÁ METÓDA

S ROVNOMERNÝMI 
MIERAMI NÁKLADOV

S RÔZNYMI ÚROKOVÝMI  MIERAMI PRE 
INVESTOVANIE A POŽIČIAVANIE 

ZDROJOV

ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA - NET PRESENT VALUE (NPV) JE SUMA DISKONTOVANÝCH BUDÚCICH CASH 
FLOWS (peňažných tokov - PRÍJMOV A VÝDAVKOV)
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• skúma náklady, ktoré vznikajú pri výstavbe, užívaní a 
prípadne aj pri demolácii budovy

• náklady sú optimalizované počas celej životnosti
budovy

• jedným z výsledkov analýzy nákladov životného cyklu
je časovo upravená suma (peňažná hodnota) na
jednotku úžitkovej alebo hrubej podlahovej plochy v 
eurách na meter štvorcový

• všetky predvídateľné náklady sú agregované vrátane
existujúcich rizík a miery rastu cien.

LCC/WLC

LCCA (Zdroj: Guildine for Sustainable Building Future-proof Design, 
Construction and Operation of Buildings, Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, 
Germany (BMUB), 2016, 
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Systainable_Building)

KONCEPT
PLÁNOVANIE

VÝSTAVBA VYUŽÍVANIE/
PREVÁDZKA
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Náklady optimalizované podľa živ. cyklu

Potenciálne vplyvy na náklady

Výpočet ekonomických dopadov je založený na metóde čistej
súčasnej hodnoty. Časovo závislé diskontné výnosy a náklady
poskytujú rôzne možnosti riešenia
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• Ďalšie/dodatočné náklady prevyšujú náklady na fázu 
výstavby budovy

• Vysoká kvalita dokončenej budovy by mala viesť k 
výrazne nižším nákladom počas fázy užívania

• Plánovanie môže viesť k vyšším nákladom na 
výstavbu, plánovanie a návrh

• Porovnanie variantov založených na analýze 
nákladov životného cyklu je možné použiť už vo fáze 
plánovania s cieľom určiť potenciál optimalizácie a 
úspor

LCC/WLC

Grafické vyhodnotenie porovnania celkových nákladov 
budovy, podľa ISO 15686-5:2017

čas

náklady

návratnosť

Ďalšie/dodatočné 
náklady Čistá 

úspora



Ekonomické hľadisko

Životnosť 
Odhadovaná alebo predpokladaná vo fáze návrhu

vyčíslenie predpokladaných výdavkov na 
prevádzku budovy

• Prognóza
• Potenciál
• Hypotéza

• hodnotenie environmentálnej kvality budov počas 50-
100 rokov

• kvalita komponentov 5-80 rokov (niekoľko cyklov 
obnovy)

Odhadovaná životnosť (ESL)
Životnosť budov alebo častí budov, ktorá sa očakáva, pri 
použití súboru špecif. podmienok, určených na základe údajov 
referenčnej životnosti s ohľadom na všetky rozdiely v 
použitých ref. podmienkach
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Druhy údržby (ISO 15686-5):
• preventívna
• operatívna (korektívna)
• odložená

Druhy údržby podľa EN 13306:2017

údržba

Operatívna 
údržba

Preventívna 
údržba

Predbežná 
údržba

Podmienená 
údržba

Plánovaná, podľa 
požiadaviek Plánovaná okamžitáodložená

ÚDRŽBA

Ekonomické hľadisko



Prevádzková životnosť
Obdobie po dokončení stavby, počas ktorého budova alebo montovaný systém (časť stavby) spĺňajú alebo 
prekračujú technické a funkčné požiadavky.
Referenčná životnosť (RSL)
Prevádzková životnosť stavebného produktu, ktorá sa predpokladá na 
základe čiastkového súboru, t. j. referenčného súboru podmienok
„užívania“, a ktorá môže tvoriť základ na odhad prevádzkovej životnosti
na základe iných podmienok „užívania“
[EN 15643-1]
• Priemerná technická životnosť komponentov

Odhadovaná životnosť (ESL)
• Založená na RSL
• Zohľadňuje aspekty ovplyvňujúce vlastnosti a degradáciu 

komponentov

Ekonomické hľadisko



Starnutie a strata hodnôt

20

Zastaranosť 
Nekontrolovateľné, 

nepredvídateľné, nestále

Starnutie 
Kontrolovateľné, 

predvídateľné, nepretržité

Zdržanie starnutia 
Kontrola, servis, údržba, 

výmena

Strata hodnoty

Obnova hodnoty (zachovanie/zvýšenie)
Renovácia, renovácia, premena

Strata schopnosti prvku uspokojivo plniť 
funkciu  vzhľadom na zmeny vo 

funkčných požiadavkách
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Kampaň Renovate Europe 

• znížiť energetickú náročnosť fondu budov v EÚ do roku
2050 o 80 %, aby sa do polovice storočia dosiahol štandard
budov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB)

• Zabezpečiť dlhodobý záväzok v oblasti ambícií a politík
• Podpora a pomoc pri implementácii realizovateľnej

dlhodobej stratégie obnovy (LTRS) na
národnej/regionálnej/miestnej úrovni

• Zlepšiť prístup k financovaniu
• daňové stimuly, nízko úročené pôžičky alebo odstraňovanie 

regulačných bariér napríklad v regulácii nájomného 
Podporovať budovanie kapacít

• Facilitácia, informácie, školenia a vzdelávanie
• Buďte príkladom – začnite renovovať verejné budovy

https://www.renovate-europe.eu
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Súčasný legislatívny rámec pre budovy a 
energetickú obnovu

• Smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD 
2018)

• Národná dlhodobá stratégia renovácie (LTRS) – náčrt 
nákladovo efektívnej transformácie fondu budov na 
budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB) do 
roku 2050 s míľnikmi do roku 2030 a 2040 (každý členský 
štát EÚ)

• LTRS musí obsahovať zoznam pravidiel a opatrení 
zameraných na najhoršie fungujúci fond budov – a verejné 
budovy – a na to, ako budú riešiť energetickú chudobu. 
Mali by tiež odkazovať na spúšťacie body v živote 
budovy a možno použiť pasy renovácie budov na 
stimuláciu včasných a nákladovo efektívnych 
energetických renovácií.

• Krajiny musia tiež preukázať, ako budú mobilizovať 
investície na podporu energetickej renovácie

https://www.renovate-europe.eu
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• Každým 1 miliónom EUR investovaným do energetickej 
obnovy budov sa v EÚ vytvorí priemerne 18 
pracovných miest

• Okrem makroekonomických účinkov by zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov pomohlo zmierniť 
energetickú chudobu znížením účtov takmer 50 
miliónov domácností, ktorých sa to týka v celej EÚ

• Navyše to prinesie zdravé a bezpečné životné 
podmienky

• Okrem toho by energetická modernizácia budov mohla 
podporiť miestne hospodárstva vytvorením miestnych 
pracovných miest, ako sú experti a servisní inžinieri na 
audit súčasných zariadení a zavedenie nových 
energeticky účinných technológií

https://www.renovate-europe.eu
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Náklady a výhody zelených budov

• Zelené budovy nie sú nevyhnutne drahšie

• Zelené budovy sa ľahšie prenajímajú, nájomníci sú 
ochotní platiť viac 

• Zelené budovy šetria peniaze prostredníctvom 
zníženej spotreby energie, vody, nižšie prevádzkové 
náklady a náklady na údržbu

• Úspory energií umožnia výnimočný dizajn a spôsob 
výstavby, s kratšou dobou návratnosti

• Zdravé a kvalitné vnútorné prostredie zvyšuje 
produktivitu práce, zdravie a komfort 
zamestnancov/užívateľa budovy, výsledkom je lepší 
výnos

• Rizikovými faktormi sú nájomné, hodnota 
nehnuteľnosti, návratnosť investície, zvýšené riziko 
opotrebovania

• Znížené nároky na údržbu poskytujú menší rozsah 
narušenia normálnej prevádzky. 

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf
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https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf

• Náklady na projekt a výstavbu
• Hodnota majetku
• Prevádzkové náklady
• Produktivita a zdravie na pracovisku
• Zmierňovanie rizika

Zelené budovy

Vlastník
Prečo by som mal mať 
záujem vlastniť zelenú 
budovu?

Developer
Prečo by som mal mať 
záujem postaviť zelenú 
budovu?

Nájomník
Prečo by som 
mal mať záujem 
prenajímať si 
zelenú budovu?

Pomalšie
odpisy

Zvýšená
obsadenosť

Nižší konečný
výnos

Vyššia
predajná
cena

Nižšie náklady na
projekt a výstavbu

Rýchlejší
predaj

Zdravie a 
komfort

Vyššia 
produktivita

Menej 
prestojov

Nižšie prevádzkové 
náklady

Nižšie náklady 
na údržbu

Bezpečnosť 
financovania

Rýchla 
návratnosť

Zvýšená trhová 
hodnota

Menej voľných 
prac. miest

Nižšie náklady 
na obnovu

Imidž a prestíž
V súlade s 
legislatívou a 
spoločenskou 
zodpovednosťou 
(CSR)

Nižšie 
poplatky za 
transakcie
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Hodnota majetku

• Keď sa investori a užívatelia stanú viac informovanými o 
environmentálnych a sociálnych vplyvoch zastavaného prostredia a 
budú sa o ne zaujímať, budovy s lepšou udržateľnosťou sa budú 
lepšie predávať

• zelené budovy dokážu ľahšie prilákať nájomníkov a zabezpečiť 
vyššie nájomné a predajné ceny

• Tam, kde zelené budovy generovali vyššie predajné ceny, je tento 
nárast hodnoty spôsobený najmä vyššími nájomnými, nižšími 
prevádzkovými nákladmi, vyššou mierou obsadenosti a nižšími 
výnosmi.

• Na trhoch, kde je zelená viac bežná, existujú náznaky vznikajúcich 
„hnedých zliav“, kde sa budovy, ktoré nie sú zelené, môžu prenajať 
alebo predávať za menej

• Pochopenie toho, čo definuje zelené budovy a poháňa dopyt v 
každom kontexte, je nevyhnutné, pretože miestne trhové podmienky 
majú významný vplyv na hodnotu týchto budov

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf

Nárast miery obsadenosti certifikovaných zelených 
kancelárskych budov v porovnaní s konvenčnými budovami
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Produktivita a zdravie na pracovisku 

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf

Analýza čistej súčasnej hodnoty prevádzkových nákladov, produktivity a 
zdravotných prínosov budov s certifikáciou LEED

Lepšie mentálne 
funkcie a pamäť

Rýchlejšie 
vybavenie 
hovorov

Kratší pobyt v 
nemocnici

ŠTUDENTI
Lepšie výsledky 
testov

Rýchlejšie učenie
Lepšia 
produktivi
ta práce 

Rast 
maloobchodných 
tržieb

OSVETLENIE SYSTÉMY

VÝHĽAD

RAST PRODUKTIVITY z 
dôvodu
23%
- lepšie osvetlenie

11%
- lepšie vetranie

3%
- Individuálna kontrola 
teploty
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Ďakujem za pozornosť!
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne 

odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 
Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


