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5.1 ÚVOD 

Globalizované priemyselné produkcie vytvárajú negatívne efekty, ktoré vedú k formulovaniu 

mnohých regulačných prístupov a medzinárodných environmentálnych dohôd o 

udržateľnosti budov. Mnohí súkromní alebo verejní aktéri vytvárajú schémy certifikácie 

udržateľnosti/energetickej certifikácie na stanovenie a presadzovanie noriem pre výkonnosť 

v oblasti udržateľnosti. Tieto predpisy boli priebežne vytvárané jednotlivými vládami a 

akceptované/implementované stále väčším počtom zainteresovaných strán v sektore 

stavebníctva. Používajú sa na celom svete ako mechanizmus na určenie energetického 

hodnotenia budov. Energetická hospodárnosť budovy však predstavuje len jednu časť 

komplexného balíka na dosiahnutie trvalo udržateľných cieľov. Okrem toho sa rozsah schém 

líši v závislosti od procesu implementácie a požiadaviek miestnych jurisdikcií. Hlavným cieľom 

schém certifikácie budov je pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov spôsobené stavebným 

sektorom a poskytnúť užitočné informácie kľúčovým osobám s rozhodovacou právomocou. 

Medzinárodné partnerstvo pre spoluprácu v oblasti energetickej účinnosti (International 

Partnership for Energy Efficiency Cooperation - IPEEC) je dobrovoľné medzinárodné fórum, 

ktoré zastáva globálne vedúce postavenie v oblasti energetickej účinnosti. Identifikuje 

a uľahčuje implementácie jednotlivých programov, ktoré prinášajú vysoké zisky v oblasti 

energetickej účinnosti. Jej členmi je 17 svetových ekonomík zo skupiny G20, ktoré 

predstavujú viac ako 80 % globálnej spotreby energie a viac ako 80 % globálnych emisií 

skleníkových plynov (GHG) (OECD, 2015). IPEEC pracovná skupina pre energetickú účinnosť 

budov (BEET) bola založená v roku 2013 s cieľom zvýšiť multilaterálnu spoluprácu v oblasti 

energetickej účinnosti budov, konkrétne v týchto oblastiach: 

● Vývoj a implementácia národných systémov hodnotenia energetickej účinnosti 

budov. 

● Identifikácia a posúdenie existujúcich schém a nástrojov energetického hodnotenia 

budov, ktoré umožňujú efektívnu implementáciu opatrení politiky energetickej 

účinnosti. 

● Analýza rôznych implementačných mechanizmov a zhodnotenie vplyvu ratingových 

nástrojov a iných programov v oblasti budov. 

● Posilnenie rozvoja nástrojov, ktoré umožnia efektívnu implementáciu opatrení 

politiky energetickej účinnosti. 

Pracovná skupina zverejnila v roku 2014 správu „Schémy energetického hodnotenia budov – 

hodnotenie problémov a vplyvov“. BuildingRating.org – medzinárodná výmena informácií o 

budovaní ratingu, politikách a programoch. 

Vývoj certifikačných schém v Európskej únii (EÚ) poskytuje vplyvný informačný nástroj na 

kvantifikáciu energetického hodnotenia budovy. Smernica o energetickej hospodárnosti 

budov (EPBD) predstavuje významný legislatívny nástroj v EÚ. Ide o kľúčový dokument v 
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procesoch premeny budovy (novej i existujúcej) na budovy s takmer nulovou potrebou 

energie (NZEB), kde zohráva hlavnú úlohu energetický certifikát (EPC). EPC je povinná 

požiadavka v členských štátoch EÚ a zahŕňa systém hodnotenia energetickej účinnosti. Každý 

členský štát vyvinul svoje vlastné prístupy k certifikácii, ale hlavný cieľ je rovnaký. Väčšina 

certifikačných systémov je riadená a spravovaná národnými radami pre zelené budovy po 

celom svete. World Green Building Council, World GBC, je medzinárodná organizácia, ktorá 

podporuje zelené budovy a tvorí koalíciu národných rád pre zelené budovy v 78 krajinách 

sveta. 

Dodatočná skupina certifikačných schém je viac zameraná na udržateľnosť s názvom „Schémy 

hodnotenia udržateľnosti budov“ (BSAS). Sú zamerané na meranie, hodnotenie a 

implementáciu cieľov udržateľnosti počas životnosti/cyklu budov. Založenie BSAS určuje 

trendy zelených a trvalo udržateľných budov založených na ašpiráciách ochrany životného 

prostredia (obmedzenie ekologickej stopy budovy) spolu so zlepšenými podmienkami kvality 

vzduchu v interiéri. Okrem toho pojem udržateľná budova zvyčajne súvisí aj so sociálnymi, 

ekonomickými a kultúrnymi ukazovateľmi spolu s interakciami s okolím. Je dôležité správne 

zvážiť a pochopiť miestne klimatické podmienky (mikroklímu) a pracovať v súlade s nimi. 

Kľúčové princípy v týchto certifikačných schémach – energetika, životné prostredie, ekológia 

a ekonomika. Hlavným účelom BSAS je zhromažďovať a oznamovať informácie pre 

rozhodovanie/prijímanie vo všetkých fázach stavebného projektu. V súlade s tým 

zhromažďuje kľúčové zainteresované strany, ako sú inžinieri, architekti, investori, užívatelia 

budov a iní. Udržateľnosť však nie je len o zelených a vysokovýkonných budovách, ale aj o 

zdravej komunite, kvalitnom spôsobe života, zlepšovaní produktivity zamestnancov a 

znižovaní jej celkového negatívneho vplyvu na životné prostredie. 

Na celom svete existuje množstvo rôznych programov udržateľnosti/certifikačných schém, 

ktoré načrtávajú rôzne dôležité kritériá. Zohrávajú významnú úlohu pri zvyšovaní povedomia 

a popularizácii dizajnu zelených budov. Väčšina z nich však bola špeciálne prispôsobená pre 

miestny stavebný sektor krajiny alebo odboru, kde boli vyvinuté. Všetky zainteresované 

strany v procese navrhovania nových alebo renovovaných budov by mali jasne rozumieť 

dostupným certifikačným programom, aby zostali konkurencieschopné na trhu s 

ekologickými nehnuteľnosťami.     

5.2 POZADIE CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOV 

Od druhej polovice 80. rokov 20. storočia sa začali vyvíjať rôzne metódy/schémy hodnotenia 

výkonnosti zelených budov. Hlavným cieľom je usmerniť vývojárov a projektantov pri ich 

pokusoch navrhnúť budovy s vysokým výkonom a čo najobjektívnejším spôsobom merať a 

posudzovať výkon budovy. Znamená to uplatnenie holistického prístupu so zreteľom na 

široké spektrum aspektov úžitkových vlastností budovy (od stavebných materiálov až po 

dostupnosť najbližšej stanice verejnej dopravy). Certifikačné schémy predstavujú dobrovoľné 

environmentálne programy hodnotenia a označovania GREEN BUILDINGS. Nie sú to povinné 
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schémy na rozdiel od národných kódexov alebo noriem, ale určujú značky udržateľnosti. 

Niektoré verejné organizácie povinne určujú certifikačné schémy pre svoje budovy. 

Predstavujú najmä určitý podpis prestíže udržateľnosti či ekológie (zvýšenie finančnej 

hodnoty budovy). Mnohé z nich riadia súkromné organizácie, čo vedie ku konfliktu záujmov 

na vládnej úrovni. Certifikačné systémy s holistickým prístupom poskytujú väčší celkový cieľ 

vplyvu budovy na ekológiu a životné prostredie. Okrem toho navrhujú rôzne kredity pre rôzne 

parametre podľa typu a využitia budov. Tieto kredity sú založené najmä na štandardoch 

krajiny pôvodu alebo únie, vyžadujú si minimum zo stanovených štandardov a sú zamerané 

na vyššie hodnotenia v rámci systému. 

Môžu byť rozdelené do troch typov: 

● Certifikácie produktov s jedným atribútom – zameriavajú sa na jednotlivé aspekty 

udržateľnosti alebo kvalitu výkonu produktu, ako je hodnotenie energetickej účinnosti, 

znížená spotreba vody alebo trvalo udržateľné obstarávanie prírodných zdrojov, ako je 

drevo. 

● Certifikácia produktov s viacerými atribútmi – preskúmanie celého radu udržateľných 

aspektov; ich rozsah sa môže líšiť, ale tieto systémy zohľadňujú niekoľko charakteristík 

produktu, napr. náklady na životný cyklus, kontrola kvality a spotreba energie. 

● Viacnásobné certifikácie budov – tieto systémy rôzne zohľadňujú faktory, ako je 

prostredie, emisie, toxicita, účinnosť výkonu, spotreba vody a energie a ďalšie, aby sa 

vytvorilo holistické hodnotenie, ktoré presahuje agregáciu jednotlivých komponentov 

projektu. 

Stavebné normy – minimálne zdravotné podmienky 

Certifikačné schémy – výnimočné podmienky 

 

  CERTIFIKAČNÉ SCHÉMY ≠ STAVEBNÉ NORMY 

Certifikačné schémy fungujú na základe rôznych súborov cieľov, smerníc a vlastných 

bodovacích systémov podľa typu budovy. Pre úspešné dosiahnutie cieľovej značky 

udržateľnej budovy je veľmi dôležité stanoviť si ciele už v ranej fáze projektu. 

FROM CRADLE TO GRAVE or FROM CRADLE TO CRADLE 

OD KOLÍSKY DO HROBU alebo OD KOLÍSKY DO KOLÍSKY 

Významnou nevýhodou týchto hodnotiacich systémov je to, že každý z nich je jednoducho 

víziou jednej organizácie o zelenej udržateľnej budove a často, kvôli časovým a finančným 

obmedzeniam, hodnotiace systémy zanedbávajú veľa požiadaviek. Napríklad mnohé 

hodnotiace systémy sa pri predpovedaní spotreby energie spoliehajú na energetické 

modelovanie a nie na používanie skutočných energetických údajov. Výsledok môže 

príležitostne hlásiť, že skutočná spotreba energie je oveľa vyššia, ako pôvodne predpokladal 
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energetický model. Dôvodom pre nepracovanie s údajmi o skutočnej spotrebe energie budov 

je, že zhromažďovanie údajov si vyžaduje čas (vo všeobecnosti minimálne rok) a náklady na 

tento proces sú značné (Charles J. Kibert, 2016). 

Väčšina certifikačných schém má kľúčové kategórie noriem (energia, voda a kvalita 

vnútorného prostredia) na hodnotenie budovy. V procese certifikácie budov však neexistuje 

jediný prístup, aj keď sa zdá, že existuje zhoda v potrebe poskytnúť hodnotenie životného 

cyklu (LCA) stavebných materiálov. Hodnotenie sa môže vykonávať na miestnej, regionálnej, 

národnej a globálnej úrovni, kde sa rôzne kľúčové charakteristiky merajú s rôznymi 

hodnotami (energia, hustota, objem, lokalita, okolie, ohrozenie odpadom, kvalita ovzdušia 

atď.). Miestne certifikačné schémy by však mohli byť prekážkou voľného pohybu tovaru 

medzi štátmi. Na druhej strane, globálne prijatie šablóny môže ignorovať základy 

udržateľnosti, ako je klíma, kultúra a miestne zdroje energie. 

Kľúčové vlastnosti certifikačných schém: 

● Environmentálna udržateľnosť  

vplyv na životné prostredie, zdroje, biodiverzita, recyklácia, toxicita 

● Ekonomická udržateľnosť 

kalkulácia životného cyklu, využitie plochy, stabilita hodnoty 

● Sociálna udržateľnosť 

bezpečnosť, zdravie, architektúra, doprava, spoločenská zodpovednosť 

Pri certifikácii budov je dôležitý čas. Budova, ktorá je na začiatku svojho životného cyklu 

certifikovaná ako vysoko výkonná, môže nakoniec fungovať zle, ak chýba program 

nepretržitého monitorovania a hodnotenia. Taktiež, ak počas údržby, prestavieb a renovácie 

nové a náhradné systémy nespĺňajú požiadavky na vysoký výkon pôvodnej budovy, je otázne, 

či si zariadenie udrží svoju zelenú certifikáciu. Na zvládnutie tejto situácie majú rôzne schémy 

hodnotenia budov to, čo sa vo všeobecnosti označuje ako existujúce nástroje hodnotenia 

budov na periodické hodnotenie výkonnosti budov v priebehu času (Charles J. Kibert, 2016). 

Schémy certifikácie budov sú vytvorené hlavne na podporu udržateľných vysokovýkonných 

budov pre zvýšenie dopytu trhu po udržateľných nehnuteľnostiach. Okrem toho môžu 

certifikačné schémy pomôcť vládam v procesoch energetickej neutrality v súlade s globálnymi 

protokolmi a dohodami. 

5.3 PRINCÍPY CERTIFIKAČNÝCH SCHÉM 

Rôzne certifikačné systémy boli ovplyvnené národnými a medzinárodnými normami v 

príslušných tematických oblastiach budov. Hlavné rozdiely medzi certifikačnými schémami sú 

dané rozdielnou váhou pripisovanou environmentálnym a energetickým aspektom v rámci 

rôznych environmentálnych kategórií. Tieto sledujú hlavné environmentálne a sociálne 

problémy pre región schémy, výsledkom čoho sú ratingové systémy prispôsobené klíme a 
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miestnej kultúre. Niektoré schémy tiež poskytujú kredity za dodržiavanie stavebných 

predpisov. To sťažuje porovnávanie medzi schémami, pretože ich východiská, rozsah a 

ukazovatele sa líšia. Problém udržateľnosti budov je medzinárodne strategickou otázkou, 

ktorá si vyžaduje spoločný jazyk a spoločné nástroje, ktoré majú byť hodnotené 

certifikačnými schémami. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) definovala 

požiadavky na udržateľnú správu budov. 

• ISO 21931:2010 Udržateľnosť v stavebníctve: Rámec pre metódy hodnotenia 

environmentálneho správania stavebných prác – Časť 1: Budovy. 

• ISO 21930:2007 Udržateľnosť v stavebníctve: Environmentálne vyhlásenie o stavebných 

výrobkoch. 

• ISO 23045:2008 Environmentálny dizajn budov: Pokyny na hodnotenie energetickej 

účinnosti nových budov. 

• ANSI/ASHRAE 189.1 (2012)-2011 Norma pre navrhovanie vysokovýkonných zelených 

budov. 

 

Certifikačné schémy používajú rôzne bežné kľúčové slová: 

• výraz „kategória“, ktorý možno označiť ako „časť kvality“ alebo „oblasť hodnotenia“; 

• iný výraz je „problém“, ktorý možno označiť ako „úver“ alebo „kritérium“. 

 

Certifikačné schémy zdieľajú sériu spoločných prístupov a cieľov: 

• Energetické a environmentálne hodnotenie budov na základe kritérií týkajúcich sa 

potenciálu lokality, stavebných konštrukcií a materiálov, energetickej efektívnosti, 

úspory vody, kvality vnútorného ovzdušia, prevádzky a údržby. 

• Inšpirácia na hľadanie inovatívnych riešení, ktoré minimalizujú dopad na životné 

prostredie. 

• Navrhnutie systému, ktorý pomôže znížiť prevádzkové náklady, zlepšiť pracovné a 

životné podmienky. 

• Trhové uznanie budov s nízkym vplyvom na životné prostredie. 

 

Certifikačné schémy sa zvyčajne skladajú z troch hlavných komponentov: 

• štruktúra – deklarovaný súbor kritérií environmentálneho správania organizovaný 

logickým spôsobom. 

• bodovanie – priradenie niekoľkých možných bodov alebo kreditov za každý výkonový 

problém, ktorý je možné získať splnením danej úrovne výkonu. 

• výstup – prostriedok na zobrazenie celkového skóre environmentálneho správania 

budovy alebo zariadenia. 

5.4 BREEAM 
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BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) bol prvým 

certifikačným systémom na svete pre hodnotenie a certifikáciu udržateľnosti budov. V 

súčasnosti je to popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre projekty hlavného 

plánovania, infraštruktúry a budov, uznáva a odráža hodnotu aktív s vyšším výkonom počas 

životného cyklu zastavaného prostredia, od novej výstavby až po používanie a renováciu. Bol 

to prvý systém svojho druhu a stal sa vzorom pre mnohé následné certifikačné systémy, ktoré 

boli vyvinuté po celom svete. Primárne sa zameriava na environmentálny rozmer 

udržateľnosti, po ktorom nasleduje sociálny rozmer. BREEAM meria udržateľnú hodnotu v 

sérii kategórií, od energie po ekológiu. Každá z týchto kategórií sa zaoberá najvplyvnejšími 

faktormi vrátane dizajnu s nízkym dopadom a zníženia emisií uhlíka; trvanlivosť a odolnosť 

dizajnu; adaptácia na zmenu klímy; a ekologická hodnota a ochrana biodiverzity. Ekonomické 

aspekty sú zastúpené na 5 %, čo je viac ako väčšina analyzovaných certifikácií. 

Pôvod: Spojené kráľovstvo (1990), prvý certifikačný systém, ktorý spravuje Building Research 

Establishment. 

Úrovne certifikácie: vynikajúce (nad 85 %), výborne (70 – 85 %), veľmi dobré (55 – 70 %), 

dobré (45 – 55 %), vyhovujúce (30 – 45 %), prijateľné (menej ako 30 %) a to sa odráža v sérii 

hviezdičiek na certifikáte. 

Udeľované kredity: Každá kategória je rozdelená na celý rad otázok hodnotenia, pričom 

každá má svoj vlastný cieľ, cieľ a kritériá. Po dosiahnutí cieľa alebo benchmarku, ktorý určí 

hodnotiteľ BREEAM, sa priradzujú kredity. Skóre kategórie sa potom vypočíta podľa počtu 

dosiahnutých kreditov a váh v kategórii. Po úplnom posúdení vývoja sa konečné hodnotenie 

výkonu určí súčtom skóre vážených kategórií. 

Schémy: 

● BREEAM Communities pre hlavné plánovanie väčšej komunity budov 

● BREEAM New Construction: pre novostavby, bytové a nebytové stavby 

● Home Quality Mark pre novostavby rodinných domov (iba Spojené kráľovstvo) 

● BREEAM New Construction: Infrastructure pre novovybudované projekty infraštruktúry 

● BREEAM In-Use pre existujúce používané nebytové budovy 

● BREEAM Refurbishment and Fit Out na vybavenie a renováciu domácich a nebytových 

budov 

Váhy kategórií: základom každej metódy environmentálneho hodnotenia budovy, ktorá 

poskytuje prostriedok na definovanie a klasifikáciu relatívneho vplyvu environmentálnych 

problémov. BREEAM používa explicitný systém váženia na určenie celkového skóre BREEAM. 

Tabuľka 1 – BREEAM UK Environmentálne váhy jednotlivých sekcií. Zdroj: www.breeam.com 
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Výpočet hodnotenia BREEAM budovy: 

Hodnotiteľ BREEAM musí určiť hodnotenie BREEAM pomocou vhodných hodnotiacich 

nástrojov a kalkulačiek a iba certifikovaný hodnotenie si môže nárokovať hodnotenie 

BREEAM. Indikáciu výkonnosti oproti schéme BREEAM môže určiť ktokoľvek pomocou  

BREEAM Pre-Assessment Estimator dostupného na webovej stránke BREEAM 

www.breeam.com. 

Proces stanovenia hodnotenia BREEAM a príklad výpočtu je uvedený v tabuľke 2. 

1. Najprv je potrebné určiť rozsah posudzovaného projektu. Príslušný hodnotiaci nástroj 

alebo kalkulačka BREEAM potom upraví skóre a váhy tak, aby odrážali kategórie a 

jednotlivé hodnotené kredity. 

2. Pre každú z deviatich kategórií BREEAM určuje počet udelených kreditov hodnotiteľ 

BREEAM podľa počtu dostupných kreditov, keď boli splnené kritériá každého 

hodnotiaceho problému. 

3. Pre každú sekciu sa vypočíta percento dosiahnutých dostupných kreditov. 

4. Percento kreditov dosiahnutých v každej sekcii sa vynásobí zodpovedajúcou váhou pre 

každú sekciu, čím sa získa celkové skóre environmentálnej kategórie. 

5. Hodnoty sekcií sa sčítajú a získajú celkové skóre BREEAM. 

6. Celkové skóre sa porovnáva s referenčnými úrovňami hodnotenia BREEAM a za 

predpokladu, že sú splnené všetky minimálne štandardy, je dosiahnuté príslušné 

hodnotenie BREEAM. 

7. Ku konečnému skóre BREEAM je možné pripočítať ďalšie 1 % za každý dosiahnutý 

inovačný kredit (až do maximálne 10 % s celkovým skóre BREEAM obmedzeným na 100 

%).  

Tabuľka 2– Príklad výpočtu skóre a hodnotenia BREEAM UK. Zdroj: www.breeam.com 

http://www.breeam.com/
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S cieľom poskytnúť váhy, ktoré sú prispôsobené miestnym podmienkam, váhy sa 

prehodnocujú pre prvý projekt, ktorý sa zaregistruje na posúdenie v krajine alebo regióne. 

Tieto váhy sa potom nastavia ako vhodné pre daný projekt a všetky ďalšie projekty v danej 

krajine alebo regióne po dobu platnosti aktuálnej verzie BREEAM International New 

Construction. Vývoj týchto váh je založený na spoľahlivých a nezávislých informáciách 

poskytnutých „miestnymi odborníkmi“, ktorí rozumejú miestnym podmienkam. Môže to byť 

člen projektového tímu, ak môže preukázať dostatočné znalosti o podmienkach prostredia v 

regióne alebo krajine. 

 
Obrázok 1– Príklad certifikátu BREEAM. Zdroj: www.breeam.com 
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5.5 LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) vyvinula americká rada pre zelené 

budovy a predstavuje jeden z najväčších existujúcich certifikačných systémov. Je inšpirovaný 

BREEAM a primárne sa zameriava na environmentálne a sociálne aspekty udržateľnosti 

budov. LEED je rámec na identifikáciu, implementáciu a meranie dizajnu, výstavby, prevádzky 

a údržby zelených budov a susedstva. Ide o dobrovoľný, trhovo orientovaný nástroj založený 

na konsenze, ktorý slúži ako usmernenie a hodnotiaci mechanizmus pre návrh, výstavbu a 

prevádzku vysokovýkonných zelených budov a štvrtí. Systémy hodnotenia LEED sa v 

súčasnosti zameriavajú na typy komerčných, inštitucionálnych a obytných budov, ako aj na 

rozvoj susedstva. Dnešná verzia LEED, LEED v4.1, zvyšuje latku stavebných noriem v oblasti 

energetickej účinnosti, šetrenia vodou, výberu miesta, výberu materiálov, denného 

osvetlenia a znižovania odpadu. Systém sa špecializuje na podporu efektívnosti využívania 

vody a energie, znižovanie emisií CO2, podporu zdravej a pohodlnej vnútornej klímy a 

obnoviteľné stavebné materiály. LEED je geograficky najrozšírenejšia používaná certifikácia 

napriek tomu, že celkový počet udelených certifikácií je nižší ako BREEAM alebo HQE. LEED 

sa približne z 2/3 zameriava na environmentálny rozmer a 1/3 na sociálny rozmer s malým 

zameraním na aspekt nákladov na životný cyklus v ekonomickom rozmere. 

Uprednostňovanie environmentálnej udržateľnosti je výsledkom troch princípov LEED, ktoré 

sa takmer výlučne zaoberajú environmentálnou dimenziou. Jeho hlavnými trvalo 

udržateľnými aspektmi sú zdroje a zdravie. 

Pôvod: USA (1998), vyvinutý U.S. Green Building Council-USGBC. Systém hodnotenia sa stále 

vyvíja – aktuálna verzia LEED v4.1. 

LEED má štyri úrovne certifikácie v závislosti od dosiahnutých bodov (www.usgbc.org/leed): 

● Certified, 40–49 bodov 

● Silver, 50–59 bodov 

● Gold, 60–79 bodov 

● Platinum, 80 bodov a viac 

LEED zahŕňa minimálny súbor podmienok, ktoré musia splniť všetky zúčastnené projekty, aby 

sa zabezpečila úroveň a vstup do systému. Tieto podmienky alebo kritériá sú známe ako 

predpoklady LEED. 

Systémy hodnotenia: 

● LEED Building Design and Construction (BD+C) 

● LEED for Interior Design and Construction (ID+C) 

● LEED for Building Operations and Maintenance (O+M) 

● LEED for Neighborhood Development (LEED ND) 

● LEED for Homes 

● LEED for Cities and Communities 
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Predpoklady a kredity v systéme hodnotenia zelených budov LEED sa zaoberajú témami: 

● Location and transportation (LT) 

● Sustainable Sites (SS) 

● Water Efficiency (WE) 

● Energy and Atmosphere (EA) 

● Materials and Resources (MR) 

● Indoor Environmental Quality (IEQ) 

● Innovation in Design (ID) 

● Regional Priority (RP) 

Existujú aj dva alternatívne certifikačné procesy pre vlastníkov s viacerými budovami, ktorí sa 

usilujú o certifikáciu LEED:  

● LEED volume certification  

● LEED campus certification 

Proces začína, keď si vlastník vyberie systém hodnotenia a zaregistruje projekt. Projektový 

tím potom sleduje požiadavky na všetky predpoklady a na kredity. Po predložení 

dokumentácie na certifikáciu projekt prechádza predbežnými a záverečnými kontrolami. 

Predbežná kontrola poskytuje technické poradenstvo o kreditoch, ktoré si vyžadujú ďalšiu 

prácu na dosiahnutie úspechu, a záverečná kontrola obsahuje konečné skóre projektu a 

úroveň certifikácie. 

 
Obrázok 2 – Príklad LEED certifikátu. Zdroj: www.usgbc.org/leed 
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5.6 DGNB 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) je nemecký certifikačný systém 

vytvorený Nemeckou Radou pre udržateľnosť a primárne používaný v Nemecku a jeho 

susedných krajinách. Líši sa v kritériách a postupoch, napr. odkazovaním na národné stavebné 

predpisy, ako je energetická hospodárnosť a spotreba vody. Táto analýza sa zaoberá dánskou 

verziou. Certifikácia má výnimočne veľké zastúpenie v Dánsku, kde bola upravená ako 

štandardný certifikačný systém Dánskou radou pre zelené budovy. Certifikácia sa zameriava 

nielen na trvalú udržateľnosť, ale aj na dobrú technickú a procesnú kvalitu a jej flexibilita 

umožňuje jednoduché prijatie pre rôzne typy budov. Je to certifikačný systém, ktorý sa 

najviac približuje rovnakému zameraniu na každú udržateľnú dimenziu. V rámci sociálnej 

dimenzie má DGNB vysoký dôraz na zdravotný aspekt, ktorý predstavuje viac ako 1/5 

celkového zamerania. Medzi hlavné aspekty DGNB patrí aj stabilita hodnoty, zdroje a náklady 

na životný cyklus. 

Založený na troch kľúčových paradigmách: 

● Posúdenie životného cyklu, 

● Holistický, 

● Orientácia na výkon. 

 

Obrázok 3 – Úrovne certifikácie. Source: www.dgnb.de/en/ 

Do roku 2017 boli úrovne certifikácie zlaté, strieborné a bronzové. Aby však zodpovedali iným 

systémom, úrovne DGNB boli aktualizované na platinu, zlato a striebro spolu s novou 

bronzovou certifikáciou nižšej úrovne len pre existujúce budovy. Požiadavky a normy sú 

rovnaké. Ak by ste mali certifikáciu DGNB Gold z obdobia pred rokom 2017, táto by sa 

automaticky „upgradovala“ na platinovú. Na získanie platinovej certifikácie musí projekt 

získať aspoň 80 % z celkového počtu dostupných bodov. Pre zlato sa vyžaduje minimálne 65 

% a pre striebro 50 %. Pre bronzovú certifikáciu (len existujúce budovy) je potrebné dosiahnuť 

minimálne 35 % bodov. Ak projekt dosahuje vysokú architektonickú kvalitu, je možné získať 
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aj dodatočný diamantový certifikát DGNB spolu so strieborným, zlatým alebo platinovým 

certifikátom. Na získanie certifikácie musí porota nájsť mimoriadnu architektonickú krásu 

a/alebo kvalitu v detailoch a výbere materiálov. 

Kritériá certifikácie sú stanovené individuálne pre rôzne typy použitia a sú použiteľné tak pre 

novú výstavbu, ako aj pre existujúce budovy a renovácie. Existuje aj samostatná certifikácia 

pre budovy v prevádzke. Ide o transformačný a riadiaci nástroj pre rozvoj udržateľnej, na 

budúcnosť odolnej a klimaticky orientovanej stratégie nehnuteľností. Každá budova, od 

plánovania až po demoláciu, prechádza rôznymi fázami, ktoré sú spojené s rôznymi 

požiadavkami a podmienkami. Tie môžu byť sprevádzané certifikačným systémom DGNB z 

hľadiska holistickej metódy udržateľnej výstavby. Nasledujúci diagram presne ukazuje, o 

ktoré fázy ide. 

 
Obrázok 4 – Certifikácia pre rôzne typy použitia. Zdroj: www.dgnb.de/en/ 

 

DGNB ‘Climate Positive’ Award – udeľuje DGNB na obdobie jedného roka budovám, ktoré 

spĺňajú technické požiadavky a poskytujú príslušné dôkazy v rámci certifikácie pre budovy v 

užívaní. 

DGNB Flex má nasledujúce ciele: 

 

DGNB Flex – umožňuje vypracovať návrh certifikačného rámca DGNB špecifického pre daný 

projekt na optimalizáciu a hodnotenie projektov, kde v súčasnosti nie je použiteľná žiadna 

úplne špecifikovaná schéma. Časové úsilie a náklady spojené s procesom DGNB Flex by mali 

byť cielené a primerané. Audítori DGNB dostávajú pragmatický a spoľahlivý rámec na 

poradenstvo svojim klientom v počiatočných fázach plánovania. 
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● Priamy vplyv: Kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti/vlastnosti konkrétneho výrobku v 

kontexte konštrukcie. ENV1.1 Hodnotenie životného cyklu budovy, ENV1.2 Miestny vplyv 

na životné prostredie, ENV1.3 Trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ENV2.2 Potreba 

pitnej vody a objem odpadovej vody, ECO1.1 Náklady na životný cyklus, ECO2.1 Flexibilita 

a prispôsobivosť, SOC1.1 Tepelný komfort, SOC1.2 Kvalita vnútorného vzduchu, SOC1.3 

Akustický komfort, SOC1.4 Vizuálny komfort, TEC 1.2 Zvuková izolácia, TEC1.3 Kvalita 

obalového plášťa budovy, TEC1.5 Jednoduché čistenie stavebných komponentov, TEC1.6 

Jednoduchosť, zhodnocovanie a recyklácia, TEC1.7 Kontrola emisií 

 

● Nepriamy vplyv: Služby založené na plánovaní v súvislosti so stavebnými výrobkami 

(definovanie environmentálnych požiadaviek na stavebné výrobky vo fáze výberového 

konania) alebo metódy riešenia, ktoré možno implementovať buď prostredníctvom 

plánovania, alebo aj prostredníctvom výberu konkrétneho výrobku (napríklad zníženie 

spotreby pitnej vody prostredníctvom sivej vody použitie alebo zariadenia na úsporu 

vody). ENV2.4 Biodiverzita na mieste, SOC1.5 Užívateľská kontrola, SOC1.6 Kvalita 

vnútorných a vonkajších priestorov, SOC1.7 Bezpečnosť a bezpečnosť, SOC2.1 Dizajn pre 

všetkých, TEC1.1 Protipožiarna ochrana, TEC1.4 Použitie a integrácia technológie budov, 

PRO1.4 Aspekty udržateľnosti vo fáze výberového konania, PRO1.5 Dokumentácia pre 

trvalo udržateľný manažment, PRO2.1 Stavenisko/Proces výstavby. 

 
Obrázok 5 – Hodnotiaca tabuľka s farebnými amplitúdami. Zdroj: www.dgnb.de/en/ 
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5.7 CASBEE 

Komplexný systém hodnotenia efektívnosti budov „Comprehensive Assessment System for 

Built Environment Efficiency” (CASBEE) je metóda na hodnotenie environmentálnej 

výkonnosti budov a zastavaného prostredia. CASBEE bol vyvinutý výskumným výborom 

založeným v roku 2001 v spolupráci akademickej obce, priemyslu a národných a miestnych 

vlád, ktorý založil Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) pod záštitou Ministerstva 

pôdy, infraštruktúry, dopravy a cestovného ruchu (MLIT). CASBEE bol navrhnutý tak, aby 

zlepšil kvalitu života ľudí a znížil spotrebu zdrojov počas životného cyklu a environmentálnu 

záťaž spojenú so zastavaným prostredím, od jedného domu až po celé mesto. V dôsledku 

toho sú teraz rôzne schémy CASBEE nasadené po celom Japonsku a sú podporované 

národnými a miestnymi vládami. Ide o komplexné hodnotenie kvality budovy, ktoré hodnotí 

vlastnosti, ako je vnútorný komfort a estetiku, s ohľadom na environmentálne postupy, ktoré 

zahŕňajú používanie materiálov a zariadení, ktoré šetria energiu alebo dosahujú menšie 

environmentálne zaťaženie. Zameriava sa na japonské geografické podmienky a zároveň 

integruje do systému odolnosť proti zemetraseniu. 

Hodnotenie CASBEE je zaradené do piatich stupňov: 

• Superior (S) 

● Very Good (A) 

● Good (B+) 

● Slightly Poor (B-)  

● Poor (C) 

CASBEE je súbor hodnotiacich nástrojov prispôsobených rôznym mierkam: stavebníctvo (byty 

a budovy), urbanizmus (rozvoj miest) a manažment mesta. Tieto nástroje sú súhrnne známe 

ako „rodina CASBEE“. CASBEE pozostáva zo súboru základných hodnotiacich nástrojov: 

● Housing scale 

o CASBEE for Detached House 

▪ CASBEE for New Construction (CASBEE-DH/NC) 

▪ CASBEE for Existing Building" (CASBEE-DH/EB) 

o CASBEE for Housing Unit 

o CASBEE Housing Health Checklist 

● Building scale 

o CASBEE for Building Design 

▪ CASBEE for New Construction (CASBEE-BH/NC) 

▪ CASBEE for Existing Building" (CASBEE-BH/EB) 

▪ CASBEE for Renovation" (CASBEE-RN) 

▪ CASBEE for Temporary Construction (CASBEE-TC) 

▪ CASBEE for Heat Island Relaxation (CASBEE-HI) 

▪ CASBEE for Schools 

▪ Locally Customized Edition for Municipalities 

o CASBEE for Interior Space 



16 
 

o CASBEE for Market Promotion (CASBEE-MP) 

● District scale 

o CASBEE for Urban Development (CASBEE-UD) 

o CASBEE Community Health Checklist 

● City scale 

o CASBEE for Cities 

o CASBEE for Cities -Pilot version for worldwide use 

 

Kľúčové vlastnosti CASBEE sú nasledovné: 

● Jasné vymedzenie priestorových hraníc, ktoré sa majú posúdiť. 

Virtuálna hranica sa zavedie ako oblasť obklopujúca príslušnú budovu a považuje sa za 

hranicu lokality. Vnútorná a vonkajšia hranica virtuálneho priestoru sú špecificky orámované, 

aby sa hodnotili oddelene. Kľúčové je, že okolitá oblasť budovy je výslovne zahrnutá do 

hodnotenia na mieste. 

● Jasná definícia prostredí, ktoré sa majú hodnotiť 

Dvojica rôznych aspektov, to znamená zlepšenie Q (kvalita životného prostredia) a zníženie L 

(environmentálna záťaž) sú zahrnuté do environmentálneho hodnotenia budov v tejto 

globálnej ére životného prostredia. Každá hodnotená položka je najprv priradená buď 

skupine Q alebo skupine L a je ďalej priradená k príslušnej podskupine na podrobnejšiu 

kategorizáciu. 

 
Obrázok 6 – Stanovenie priestorovej hranice pre hodnotenie CASBEE a 

definícia efektívnosti vybudovaného prostredia (BEE). Zdroj: https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ 

 

● Metóda bodovania 

Originalita metódy vychádza z použitia vyššie uvedených Q a L na získanie indikátora 

určeného pomocou Q/L (označovaného ako Built Environment Efficiency; BEE). 

● LCCO2 hodnotenie emisií (pre bytovú a stavebnú mierku) 

Vyhodnocuje emisie CO2 počas celého životného cyklu budovy od výstavby a prevádzky až 

po demoláciu a likvidáciu. Metóda automaticky poskytuje zjednodušený odhad LCCO2 na 

základe údajov už zadaných v tabuľke CASBEE. 

● Stratifikovaná štruktúra škály definovaných oblastí na hodnotenie 

https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
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CASBEE sa postupne rozširoval tak, aby vykonával hodnotenie na stupnici okresu (alebo 

miestnej oblasti alebo štvrte). CASBEE for Cities je jediný nástroj umožňujúci hodnotenie na 

úrovni mesta. 

● Zahrnutie časového plánu hodnotenia 

V CASBEE for Cities možno hodnotiť mestské prostredie v kontexte minulosti, súčasnosti a 

budúcnosti. Výsledky politiky životného prostredia v mestách možno lepšie prezentovať 

porovnaním toho, aké bolo mesto v minulosti, aké je v súčasnosti a aké by bolo v budúcnosti. 
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Obrázok 7 – Výsledok hodnotenia CASBEE pre budovy (nová výstavba). Zdroj: 

https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ 

5.8 HQE 

The Haute Qualité Environnementale (High Environmental Quality) certifikačný systém, tiež 

známy ako HQE, je najbežnejšie používaný certifikačný systém vo Francúzsku. Bol vyvinutý v 

roku 1995 na základe výskumu CSTB (Vedecko-technické centrum pre budovy) a Qualitel a je 

priebežne aktualizovaný vďaka spätnej väzbe od profesionálov. HQE je certifikácia primárne 

zameraná na sociálny rozmer udržateľnosti. V 14 cieľov certifikácie je jediným udržateľným 

aspektom, ktorý sa rieši, zdravie, ktoré predstavuje viac ako polovicu celého certifikačného 

systému. HQE sa málo zameriava na ekonomický rozmer udržateľnosti. HQE má štyri princípy 

so 14 cieľmi, ktoré sa používajú na štruktúrovanie súboru kritérií. Ciele majú rovnakú váhu 

medzi blahobytom ľudí a ochranou planéty. 

Vo Francúzsku je HQE prevádzkovaný prostredníctvom 3 rôznych certifikačných orgánov: 

● CertiVéA je certifikačným orgánom zodpovedným za miestne plánovanie a nebytové 

budovy, ktoré sa stavajú, renovujú alebo využívajú. 

● Cerqual zodpovedá za obytné budovy, zrekonštruované alebo používané.  

● Cequami je pre rodinné domy. 

Na celom svete sa každý systém HQE prispôsobuje špecifickému kontextu danej krajiny. 

Medzinárodnú certifikačnú schému riadi Cerway. 

Certifikácia HQE sa vzťahuje na obytné, obchodné, administratívne a servisné budovy, či už 

vo výstavbe, rekonštrukcii alebo v prevádzke, ako aj na urbanistické a developerské projekty. 

 

Päť úrovní certifikácie HQE: 

● Exceptional (5 stars) 

● Excellent (4 stars) 

● Very Good (3 stars) 

● Good (2 stars) 

● Pass (1 star) 

Tie sú určené maximálne štyrmi hviezdičkami, ktoré označujú úroveň dosiahnutia v štyroch 

princípoch: energia, životné prostredie, zdravie a pohodlie. 
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Obrázok 8 – Ciele certifikačnej schémy HQE. Zdroj: www.behqe.com 

 

Existujú tri možné úrovne výkonnosti pre 14 predtým prezentovaných environmentálnych 

cieľov: 

● Prerequisite 

● Performing 

● High Performing 

 

Prerequisite level sa získa, keď sú splnené všetky minimálne požiadavky na cieľ, zatiaľ čo  

Performing a High Performing level sa získavajú na základe percenta bodov pridelených na 

cieľ, čo umožňuje značnú flexibilitu pri výbere záujmov. Súhrn úrovní rôznych cieľov sa potom 

použije na výpočet hviezdičiek pre štyri environmentálne témy. Na základe celkového počtu 

získaných hviezdičiek je potom daná celková úroveň HQE podľa stupnice. 

 
Obrázok 9 – Príklad hodnotenia. Zdroj: www.behqe.com 

 

Schéma využíva audity na mieste za účasti architekta, dodávateľa a ostatných členov tímu 

(strojár, elektrotechnik, akustik). Vykonávanie auditu HQE je založené na analýze hodnotiacej 

tabuľky HQE, ktorú môže pripraviť Référent certifikácie HQE. Počas procesu kontroly audítor 

HQE (tretia strana poverená spoločnosťou Cerway) analyzuje kvalitu podpornej 

prezentovanej dokumentácie a môže od súčasného tímu požadovať akékoľvek ďalšie 

technické informácie. 

Schéma HQE uznáva európske a medzinárodné normy (najmä normy ISO a ASHRAE). 

Všeobecne povedané, jazyk používaný v schéme HQE kladie veľký dôraz na miestne predpisy, 

čo uľahčuje ich uplatňovanie. Ak je to potrebné, uznanie špecifickej miestnej charakteristiky 

môže byť schválené na základe princípu rovnocennosti (zdieľané spoločnosťou Cerway v 

otvorene dostupnej databáze), ktorá sa predloží certifikačnému orgánu. 

5.9 GREEN STAR 

Green Star je systém hodnotenia udržateľnosti životného prostredia, ktorý vytvorila 

austrálska rada pre zelené budovy. Bola spustená v roku 2003 s cieľom rozvinúť udržateľný 

priemysel nehnuteľností v Austrálii a podporiť prijatie ekologických stavebných postupov 

prostredníctvom trhových riešení. Systém sa v súčasnosti používa v Austrálii, na Novom 

http://www.behqe.com/
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Zélande a v Juhoafrickej republike a plánuje sa jeho rozšírenie po celej Afrike. Systém 

hodnotenia Green Star hodnotí udržateľnosť projektov vo všetkých fázach životného cyklu. 

Hodnotenia možno dosiahnuť vo fáze plánovania pre komunity, počas fázy projektovania, 

výstavby a vybavenia budov a počas prebiehajúcej prevádzky budov. 

Green Star schémy hodnotenia: 

● Green Star Buildings and Green Star - Design & As Built 

Vedenie trvalo udržateľného návrhu a výstavby škôl, kancelárií, univerzít, 

priemyselných zariadení, verejných budov, maloobchodných centier a nemocníc. 

● Green Star – Communities 

Zlepšenie udržateľnosti projektov na úrovni okrsku alebo komunity. 

● Green Star – Interiors 

Transformácia interiéru sa hodí do všetkého od kancelárií a hotelov až po pobočky 

bánk a obchodov. 

● Green Star – Performance 

Podpora vyššej úrovne prevádzkovej efektívnosti v rámci existujúcich budov. 

 
Obrázok 10 – Green Star schémy hodnotenia. Zdroj: www.new.gbca.org.au/rate/green-star 

 

Green Star posudzuje atribúty udržateľnosti projektu prostredníctvom kategórií vplyvu. 

Každá kategória zoskupuje množstvo problémov súvisiacich s určitým vplyvom na 

udržateľnosť; tieto sú známe ako „kredity“. Kredity sú vzájomne vážené podľa rôzneho počtu 

dostupných bodov. Každý kredit definuje jasný výsledok, ktorý musí projekt spĺňať. 

Hodnotenie Green Star je 5-krokový proces. Najprv sa projekty zaregistrujú prostredníctvom 

on-line procesu, keď sa zaznamenajú všeobecné informácie o projekte. Ďalej musia byť 

udržateľné atribúty projektu, ktoré sa merajú jednotlivými kreditmi Green Star, 

zdokumentované prostredníctvom kombinácie štandardných návrhových a konštrukčných 

dokumentov a formulárov a šablón špecifických pre Green Star. Počas tohto procesu môže 

žiadateľ v prípade potreby získať technickú podporu od Rady pre zelené budovy. Dokumenty 

sa potom predložia prostredníctvom webovej stránky na posúdenie Rade. Ak sa nevyskytnú 
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žiadne problémy, udelí sa certifikované hodnotenie. Projekt následne získa certifikáciu a sú 

mu udelené práva na používanie ochrannej známky Green Star. 

 
Obrázok 11 – Príklad výsledku hodnotenia Green Star. Zdroj: www.new.gbca.org.au/rate/green-star 

 

5.10 ACTIVE HOUSE 

Active House sa zameriava hlavne na environmentálny rozmer udržateľnosti, po ktorom 

nasleduje pozornosť na sociálny rozmer. Active House definuje svoje tri princípy ako Komfort, 

Energia a Životné prostredie, čo má za následok veľmi malé zastúpenie ekonomických 

aspektov. Hlavnými aspektmi certifikácie sú zdroje a zdravie, ktoré spolu tvoria viac ako 4/5 

celej certifikácie. 
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Pôvod: Dánsko (2017), riadené predstavenstvom členov a skupinou 47 partnerov. 

The Active House kľúčové princípy: 

KOMFORT 

• budova, ktorá poskytuje vnútornú klímu, podporuje zdravie, pohodlie a pocit pohody. 

• budova, ktorá zabezpečuje dobrú kvalitu vnútorného vzduchu, primeranú tepelnú klímu 

a primeranú úroveň osvetlenia a akustický komfort. 

• budova, ktorá poskytuje vnútornú klímu, ktorú môžu obyvatelia ľahko ovládať a zároveň 

podporuje zodpovedné environmentálne správanie. 

 

ENERGIA 

• budova, ktorá je energeticky efektívna a ľahko sa prevádzkuje 

• budova, ktorá výrazne prekračuje zákonné minimum z hľadiska energetickej 

hospodárnosti 

• budova, ktorá využíva rôzne zdroje energie integrované do celkového dizajnu. 

 

PROSTREDIE 

• budova, ktorá má minimálny vplyv na životné prostredie a kultúru 

• budova, ktorá zabraňuje ekologickým škodám 

• budova, ktorá je postavená z materiálov so zameraním na opätovné použitie 

Active House je certifikácia s hodnotením prostredníctvom Active House Radar. Radar 

ukazuje úroveň ambícií každého z troch Active House hlavných princípov, ktorý obsahuje štyri 

kritériá pre komfort, tri pre energiu a dve pre životné prostredie . Integrácia každého princípu 

popisuje úroveň ambícií, akou sa budova stala „aktívnou“. Aby bola budova považovaná za 

aktívny dom, úroveň ambícií sa dá kvantifikovať do štyroch úrovní, kde 1 je najvyššia úroveň 

a 4 je najnižšia úroveň. 

 

Pretože medzi budovami je toľko rozdielov, je nereálne ich všetky porovnávať s rovnakými 

kritériami na rovnakých úrovniach. Niektoré budovy kladú veľký dôraz na energetickú 

efektívnosť, iné sa zameriavajú viac na vnútornú klímu alebo majú nízku environmentálnu 

stopu. To môže viesť k rozdielom v skóre pre deväť kritérií vyjadrených v radarovom 

diagrame. Všetky budovy môžu byť aktívnymi domami, ak celkovo poskytujú dobrý výkon. 

Dôraz na kritériá sa môže líšiť, ale pokiaľ sa priemerné skóre všetkých deviatich kritérií rovná 

2,5 alebo menej pre novú výstavbu (renovácia existujúcich budov by mala dosiahnuť priemer 

aspoň 3,5), budova sa môže nazývať aktívnym domom. 
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Obrázok 12 –Active House Radar. zdroj: www.activehouse.info 

 

Tabuľka 3 – Príklad výpočtu priemerného faktora dennej osvetlenosti pomocou predvoleného čísla pre rôzne 

miestnosti v dome. Zdroj: www.activehouse.info 

 
 

V tomto príklade sa obývacia izba počas denného svetla využíva 9-krát intenzívnejšie ako 

spálňa. To je vyjadrené váženým skóre (skóre x intenzita používania), ktoré je v tomto 

príklade 18, zatiaľ čo vážené skóre spálne je 1. Výsledné skóre denného svetla je (44,5 / 19) = 

2,3 
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5.11 SUMARIZÁCIA 

 

Prečo by sme sa mali obťažovať certifikáciou budovy? 

• Ak neprejdete certifikačným procesom, ako viete, čo ste vlastne robili? 

• Certifikácia poskytuje uznávané overenie úspechu treťou stranou. 

• Certifikácia trvalej udržateľnosti poskytuje ekonomickú výhodu oproti konkurencii 

na trhu. 

• Znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje cenu budovy. 

• Na trhu podnecuje dopyt po ekologických stavbách s malým negatívnym vplyvom na 

životné prostredie. 

• Zabezpečuje, aby budova využívala overené princípy udržateľnosti a šetrnosti k 

životnému prostrediu. 

• Inšpiruje pri hľadaní inovatívnych riešení, ktoré minimalizujú vplyv budovy na 

životné prostredie a prevádzkové náklady. 

• Ide o štandard, ktorý značne prekračuje minimálne požiadavky v predpisoch. 

• Zlepšuje pracovné a životné prostredie v budovách a podporuje vytváranie zdravého 

a pohodlného pracovného prostredia pre zamestnancov. 

• Spoločnostiam dáva možnosť rozvíjať podnikové a organizačné ciele súvisiace s 

ochranou životného prostredia a zlepšuje pôsobnosť spoločnosti na trhu. 

Hlavným zámerom tejto kapitoly bolo zozbierať čo najširšiu škálu dostupných informácií z 

technických príručiek, oficiálnych webových stránok, vedeckých recenzií/článkov o týchto 

vyššie uvedených certifikačných schémach. Za posledných 20 – 30 rokov boli vyvinuté 

komplexné metodiky a systémy na hodnotenie širokého spektra vplyvov budov na životné 

prostredie. Hlavným účelom hodnotiacich systémov je merať udržateľnosť budovy a 

posudzovať vplyv budovy na životné prostredie konzistentným a porovnateľným spôsobom s 

ohľadom na vopred stanovené normy, smernice, nariadenia alebo kritériá. Každá z týchto 

certifikačných schém je prezentovaná s vlastnou charakteristikou a princípmi certifikácie. 

Kľúčové pochopenie procesu certifikácie si vyžaduje schopnosť preskúmať každý z nich 

pomocou spoločného jazyka a štruktúry. Certifikácie trvalej udržateľnosti budov sú 

kategorizované ako certifikácie budov s viacerými atribútmi, ktoré presahujú rámec 

jednotlivých produktov s prihliadnutím na ďalšie faktory (okolie, spotreba vody a energie, 

toxicita atď.). 

 

Budúcnosť certifikácie budov - IT sektor prináša certifikáciu zelených budov do veku veľkých 

dát. 

"Dajte mi trochu údajov a ja vám ich trochu poviem. 

Dajte mi veľa údajov a ja zachránim svet." 

Darrell Smith, Director of Facilities and Energy Microsoft 
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