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Problém globálneho rastu populácie
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Ciele
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Zdroj: https://wadsam.com/afghan-business-news/implementing-the-u-n-s-sustainable-development-goals-322/attachment/sustainable-development-goals/



• 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.

• 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’s Buildings Energy Efficiency Taskgroup (BEET) bola založená v roku 2013 s cieľom zvýšiť multilaterálnu
spoluprácu v oblasti energetickej účinnosti budov, konkrétne v týchto oblastiach:

• 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.

Hodnotenie budov
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• Metóda na pochopenie a 
hodnotenie udržateľnosti a na 
riadenie projektov zameraných 
na sociálne udržateľné 
výsledky

Kruhy udržateľnosti
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Melbourne in 2011
Zdroj: https://en.wikipedia.org/



• 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.

• Certifikačné schémy predstavujú dobrovoľné environmentálne programy hodnotenia a označovania GREEN BUILDINGS.

• Nie sú to povinné 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.

• Hlavne pre: vlastníkov budov, investorov, developerov, správu nehnuteľností, atď.

Pozadie certifikačných schém
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• 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.

Pozadie certifikačných schém
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• 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 
alebo

FROM CRADLE TO CRADLE

Pozadie certifikačných systémov
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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

Kľúčové charakteristiky
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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

Princípy certifikačných schém
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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.

Princípy certifikačných schém
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• Existuje mnoho rôznych schém (viac ako 600), ktoré sa celosvetovo používajú na základe rôznych cieľov a usmernení.

• Najpopulárnejšie medzinárodné certifikačné schémy:

• BREAM
• LEED
• DGNB
• CASBEE
• HQE
• Green Star
• Active House

Certifikačné schémy
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• 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.

Pôvod: Veľká Británia (1990), prvá certifikačný systém

Úrovne certifikácie: Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding a odráža sa to v sérii hviezdičiek na certifikáte

BREEAM

14

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Zdroj: www.bream.com



• 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

BREEAM
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• Váhy kategórií

BREEAM
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Zdroj: www.breeam.com



• Kalkulácia hodnotenia

BREEAM
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Zdroj: www.breeam.com



• Aspekty udržateľnosti

BREEAM
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by 
Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



BREEAM

19Certification schemes

Zdroj: www.bream.com



• Certifikačný program ekologických budov založený na kreditoch, ktorý naznačuje, nakoľko je budova ohľaduplná k 

životnému prostrediu a konzervatívna.

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

LEED v4.1.

Úrovne certifikácie: 

• Certified: 40-49 bodov
• Silver: 50-59 bodov
• Gold: 60-79 bodov
• Platinum: 80 bodov a vyššie

LEED
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(Leadership in Energy and Environmental Design)

Zdroj: http://leed.usgbc.org/leed.html 
https://kcepc.com/a-guide-to-leed-certifications/ 



Hodnotiace systémy:

• 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

LEED
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(Leadership in Energy and Environmental Design)



• Aspekty udržateľnosti

LEED
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by 
Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



LEED
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Zdroj: www.usgbc.org



• Na základe troch kľúčových paradigiem: Hodnotenie životného cyklu, Holistické, Výkonnostná orientácia.

• Najviac sa približuje rovnakému zameraniu na každý udržateľný rozmer.

Pôvod: Nemecko (2007).

Úrovne certifikácie:

DGNB
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(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Zdroj: https://www.dgnb-system.de/en 
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Zdroj: https://www.dgnb-system.de/en 



• Aspekty udržateľnosti

DGNB
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by 
Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Hodnotiaci diagram

DGNB
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Zdroj: www.dgnb.de/en/



• Predstavuje súhrnný názov pre súbor rôznych nástrojov rodiny CASBEE, pričom každý nástroj je prispôsobený podľa typu 

budovy alebo účelu hodnotenia.

• Zameriava sa na japonské geografické podmienky a zároveň integruje do systému odolnosť proti zemetraseniu.

• Niektoré miestne vlády v Japonsku zaviedli ako povinné pre stavebné povolenia aj hodnotenie touto metódou.

Pôvod: Japonsko (2001), zavedený Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)

Úrovne certifikácie: 

• Superior (S)
• Very Good (A)
• Good (B+)
• Slightly Poor (B-)
• Poor (C)

CASBEE
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(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)



“CASBEE Family” pozostáva zo súboru základných hodnotiacich nástrojov:

• Housing scale

• Building scale

• District scale

• City scale

CASBEE
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(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)



• Rozdeľuje 6 oblastí, ktoré sú zoskupené do environmentálnej kvality budovy (Q) a 

environmentálnej záťaže (L), definícia Built Environment Efficiency (BEE).

CASBEE
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Zdroj: CASBEE Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency, published by: Institute for Building Environment and Energy Conservation (IBEC), 2016 
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Zdroj: CASBEE Comprehensive Assessment 
System for Built Environmental Efficiency, 
published by: Institute for Building Environment 
and Energy Conservation (IBEC), 2016 



• Primárne zameraný na sociálny rozmer udržateľnosti, ciele, jediným udržateľným aspektom, ktorý sa rieši, je zdravie, ktoré 

tvorí viac ako polovicu celého certifikačného systému.

Pôvod: Francúzsko (1995)

Úrovne certifikácie: Exceptional, Excellent, Very Good, Good, Pass

HQE
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(Haute Qualité Environnementale)

Zdroj: https://www.behqe.com 



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.

HQE
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(Haute Qualité Environnementale)



• Aspekty udržateľnosti

HQE
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by 
Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Príklad hodnotenia

HQE
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Zdroj: www.behqe.com



• Zameriava sa približne 2/3 na environmentálny rozmer a 1/3 na sociálny rozmer udržateľnosti, s minimálnym, ale 

súčasným zameraním na ekonomické rozmery.

Pôvod: Austrália (2003), založený Green Building Council of Australia-GBCA

Úrovne certifikácie:

Green Star
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Zdroj: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



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.

Green Star
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Zdroj: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



• Aspekty udržateľnosti

Green Star
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by 
Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



Green Star

39

Zdroj: 
https://sustainabilitylc.education.tas.edu.au/greenstar-
certification/ 



• definuje svoje tri princípy ako Komfort, Energia a Životné prostredie, čo má za následok veľmi malé zastúpenie 

ekonomických aspektov. 

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

Úrovne certifikácie: priemerné skóre všetkých deviatich kritérií sa rovná 2,5 alebo menej pre novú výstavbu (renovácia 

alebo existujúce budovy by mali dosiahnuť priemer aspoň 3,5)

Active House
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Zdroj: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



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
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• Active house radar

Active House
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Zdroj: https://www.activehouse.info



• Príklad výpočtu priemerného faktora dennej osvetlenosti pomocou predvoleného čísla pre rôzne miestnosti v dome

Active House
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Zdroj: https://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



• Oblasť certifikácie sa neustále vyvíja.

Svetová mapa
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Zdroj: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5
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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.


