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Abstrakt 

Rámec Level(s) bol vytvorený ako spoločný rámec EÚ pre základné ukazovatele na posudzovanie 
udržateľnosti administratívnych a bytových budov, ktorý možno uplatniť od najskorších fáz 
koncepčného návrhu až po plánovaný koniec životnosti budovy. Umožňuje posúdiť nielen 
environmentálne vlastnosti (na ktoré sa prioritne zameriava), ale aj ďalšie dôležité súvisiace aspekty 
hospodárnosti, a to prostredníctvom ukazovateľov a nástrojov v oblasti zdravia a pohodlia, nákladov 
na životný cyklus a potenciálnych budúcich rizík hospodárnosti. 

Cieľom rámca Level(s) je poskytnúť spoločný jazyk v oblasti udržateľnosti budov. Na základe tohto 
spoločného jazyka by sa malo umožniť prijatie opatrení týkajúcich sa budov, ktoré môžu výrazne 
prispieť k širším cieľom európskej environmentálnej politiky. Rámec Level(s) má takúto štruktúru: 

1. Makrociele: základný súbor šiestich makrocieľov rámca Level(s), ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu politických cieľov EÚ a členských štátov v oblastiach, ako je energetika, 
využívanie materiálov, nakladanie s odpadom, voda a kvalita vzduchu v interiéri. 

2. Základné ukazovatele: súbor 16 spoločných ukazovateľov spolu so zjednodušenou 
metodikou posudzovania životného cyklu (LCA), prostredníctvom ktorých možno merať 
hospodárnosť budov a ich príspevok k jednotlivým makrocieľom. 

Cieľom rámca Level(s) je aj podpora zohľadňovania životného cyklu. Používateľov vedie od 
počiatočného zamerania na jednotlivé aspekty hospodárnosti budovy smerom k celostnejšej 
perspektíve s cieľom zabezpečiť širšie používanie metód posudzovania životného cyklu (LCA) 
a posudzovania nákladov na životný cyklus (LCCA) v Európe. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Štruktúra dokumentu o rámci Level(s) 

 
Obrázok 1: Štruktúra dokumentu o rámci Level(s) 

Používateľská príručka 1 
Úvod do spoločného 
rámca

Informácie pre 
potenciálnych 
používateľov rámca 
Level(s)

Poznámky k inštruktáži: zohľadnenie
udržateľnosti
• zohľadnenie celého životného cyklu 

a obehovosti
• odstraňovanie rozdielov v hospodárnosti
• ako dosiahnuť udržateľnú obnovu
• ako môže udržateľnosť ovplyvniť hodnotu

Používateľská príručka 2
Vypracovanie projektu

Naplánujte si, že vo svojom 
projekte použijete rámec 
Level(s), a vyhotovte opis 
budovy.

3. Ako rámec Level(s) funguje

1. Ako možno rámec Level(s) využiť

2. Spoločný jazyk udržateľnosti

1. Vytvorenie plánu projektu

2. Vyhotovenie opisu budovy

Používateľská príručka 3
Používateľské príručky 
o ukazovateľoch 

Podrobné pokyny 
a usmernenia k používaniu 
jednotlivých ukazovateľov

1.1. Energetická hospodárnosť vo fáze 
užívania
1.2. Potenciál globálneho otepľovania 
v rámci životného cyklu

2.1. Výkaz množstiev, materiálov 
a životností
2.2. Odpad a materiály pri výstavbe 
a demolácii
2.3. Návrh zameraný na adaptabilitu 
a obnovu
2.4. Návrh zameraný na demontáž, 
opätovné použitie a recykláciu

3.1. Spotreba vody vo fáze užívania

4.1. Kvalita vzduchu v interiéri

4.2. Čas mimo intervalu tepelnej 
pohody

4.3. Osvetlenie a vizuálne pohodlie

4.4. Akustika a ochrana proti hluku

5.1. Ochrana zdravia užívateľa 
a tepelná pohoda
5.2. Vyššie riziko výskytu extrémnych 
poveternostných podmienok

5.3. Udržateľné odvodňovanie

6.1. Náklady na životný cyklus

6.2. Tvorba hodnoty a vystavenie riziku
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Na čo slúži táto používateľská príručka rámca Level(s) 
Level(s) je rámec základných ukazovateľov udržateľnosti budov. Možno ho využiť na podávanie správ 
o hospodárnosti projektov novostavieb a projektov významnej obnovy, ako aj na zlepšenie 
hospodárnosti týchto projektov. Podporná dokumentácia bola vytvorená tak, aby k nej mali prístup 
všetci účastníci zapojení do tohto procesu.  

Odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku prečítali, pretože sa v nej oboznámite so 
základnými koncepciami rámca Level(s) a získate informácie o tom, ako môžete rámec uplatniť na 
stavebný projekt. V tejto publikácii sú uvedené tieto informácie: 

1. Čo je rámec Level(s) a ako ho možno využiť: hlavné aspekty hospodárnosti, na ktoré sa rámec 
vzťahuje, ako aj typy budov, na ktoré je zameraný, a odborníci, pre ktorých je určený. 

2. Spoločný jazyk udržateľnosti: základné koncepcie makrocieľov a ukazovateľov, ktoré tvoria 
základ spoločného jazyka, a ako ich možno použiť. 

3. Ako rámec Level(s) funguje: aké úrovne existujú a ako ich možno používať na porovnávanie, 
analýzu a optimalizáciu hospodárnosti. 

4. Zohľadňovanie udržateľnosti: krátke inštruktáže, vďaka ktorým získate informácie o všetkých 
kľúčových koncepciách, o ktoré sa rámec Level(s) opiera:  

- zohľadňovanie celého životného cyklu a obehovosti, 

- odstraňovanie rozdielov v hospodárnosti,  

- ako dosiahnuť udržateľnú obnovu,  

- ako môže udržateľnosť ovplyvniť hodnotu.  
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1. Úvodná inštruktáž 1: Čo je rámec Level(s) a ako ho možno využiť? 

Level(s) je spoločný rámec EÚ pre základné ukazovatele udržateľnosti budov. V tejto inštruktáži sú 
opísané hlavné aspekty hospodárnosti, na ktoré sa rámec vzťahuje, ako aj typy budov, na ktoré je 

zameraný, a odborníci, pre ktorých je určený. 

 

Level(s) je navrhnutý tak, aby umožnil odborníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní, projektovaní, 
financovaní a realizácii stavebných projektov, výrazne prispieť k širším environmentálnym zlepšeniam 
na európskej úrovni. Jeho cieľom je zaviesť spoločný jazyk v oblasti udržateľnosti budov vymedzením 
základných ukazovateľov udržateľnosti administratívnych a bytových budov.  

Rámec Level(s) zahŕňa súbor ukazovateľov a spoločných metrík na meranie výsledkov udržateľnosti 
budov počas ich životného cyklu, pričom sa posudzujú tieto aspekty: 

• environmentálne vlastnosti, 

• zdravie a pohodlie,  

• náklady na životný cyklus a jeho hodnota a  

• potenciálne riziká týkajúce sa budúcej hospodárnosti. 
 

1.1. Kto môže rámec Level(s) využiť? 

Spoločný rámec Level(s) bol navrhnutý s ohľadom na troch hlavných účastníkov projektu a má potenciál 
ponúknuť rôzne výhody (pozri tabuľku 1):  

• projektantské tímy vrátane architektov, inžinierov, stavebných kalkulantov a odborných 
poradcov, 

• klienti a investori vrátane majiteľov nehnuteľností, developerov, manažérov a investorov, 

• tvorcovia verejných politík a obstarávatelia na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Týmito účastníkmi sú subjekty verejného aj súkromného sektora, ako aj manažéri stavebných projektov. 
Pokyny v celom usmernení o využívaní spoločného rámca Level(s) sú zamerané na tieto cieľové skupiny.  
 

Tabuľka 1: Potenciálne výhody používania rámca Level(s) 

Účastníci projektu Potenciálne výhody používania rámca Level(s) 

Projektantské tímy  
(vrátane 
projektových 
manažérov, 
architektov, 
inžinierov 
a stavebných 
kalkulantov) 

 Poskytuje jednoduchú štruktúru, ktorú možno predložiť klientom 
s cieľom upriamiť pozornosť na aspekty udržateľnosti. 

 Podporuje používateľa v každej fáze projektu a zahŕňa usmernenia na 
správne posudzovanie hospodárnosti.  

 Zameriava sa na hospodárnosť dokončenej budovy a na kroky, ktoré 
treba vykonať vo fáze návrhu, aby sa zabezpečila vysoká 
hospodárnosť. 

 Poskytuje flexibilitu, pokiaľ ide o úroveň podrobnosti, na ktorej možno 
v procese návrhu riešiť aspekty udržateľnosti. 

Klienti a investori 
(vrátane majiteľov 
nehnuteľností, 
developerov, 
a investorov) 

 Poskytuje zrozumiteľný súbor prioritných aspektov hospodárnosti, na 
ktoré sa treba zamerať, a predstavuje základ pre inštruovanie 
odborníkov v oblasti návrhu. 

 Zaisťuje transparentnosť pri podávaní správ o posudzovaní 
hospodárnosti a súvisiace údaje, metódy výpočtu a predpoklady.  

 Zameriava sa na minimalizovanie rozdielov medzi návrhom 
a hospodárnosťou užívanej budovy. 
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Účastníci projektu Potenciálne výhody používania rámca Level(s) 

 Uvádza, ako by náklady a riziká spojené s hospodárnosťou budovy 
mohli byť zabezpečené proti budúcim zmenám a ako ich možno riadiť 
s cieľom zabezpečiť dlhodobú hodnotu. 

 Poskytuje nástroje na rozpoznávanie príležitostí na predĺženie 
životnosti, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a zvýšenie 
dlhodobej hodnoty stavebných aktív. 

Tvorcovia 
verejných politík 
a obstarávatelia 
(na miestnej, 
regionálnej 
a celoštátnej 
úrovni) 

 Poskytuje zrozumiteľný súbor prioritných aspektov hospodárnosti, na 
ktoré sa treba zamerať, ako aj štandardizované východisko na 
stanovenie požiadaviek, ktoré majú spĺňať nové a zrenovované budovy. 

 Tvorí základ pre opatrenia a požiadavky, ktoré môžu prispieť k splneniu 
cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka na úrovni členského štátu, na 
regionálnej úrovni a na úrovni miestnej samosprávy, ako aj k splneniu 
všeobecnejších cieľov v oblasti udržateľnosti. 

 Zameriava sa na aspekty hospodárnosti, ktoré sú predmetom 
nepretržitého priameho finančného záujmu subjektov verejného 
sektora a agentúr, ako sú prevádzkové náklady a náklady na údržbu. 

 Zahŕňa ukazovatele určené na meranie aspektov budovy, ktoré sa 
týkajú pohodlia a dobrých životných podmienok, ako aj jej vnútorného 
prostredia (napr. kvalita vzduchu v interiéri, tepelná pohoda). 

 Poskytuje odporúčania, ako možno monitorovať a sledovať 
hospodárnosť užívanej budovy. 

 

1.2. Na čo ho možno využiť? 

Rámec Level(s) má poskytnúť hodnotný súbor informácií a údajov, ktoré vám umožnia pochopiť, zlepšiť 
a optimalizovať výsledky budovy z hľadiska udržateľnosti. Predloženie správy o hospodárnosti 
stavebného projektu pomocou rámca Level(s) zahŕňa zhromaždenie, úpravu a spracovanie širokej škály 
údajov, ktoré sa týkajú hospodárnosti budovy. Príklady údajov, ktoré sú relevantné z hľadiska rámca 
Level(s), sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 2: Údaje súvisiace s využívaním zdrojov a vnútorným prostredím v budovách 

Využívanie zdrojov Súvisiace údaje 

Využívanie energie a vody 
- spotreba (vypočítaná a monitorovaná) 
- súvisiace emisie ekvivalentu CO2 
- súvisiace náklady 

Stavebné prvky 
a materiály 

- množstvá (návrh a skutočný stav) 
- súvisiace emisie ekvivalentu CO2 
- súvisiace náklady 
- súvisiace odhady životnosti 

Návrhy a konštrukcie 
budovy 

- prvky adaptability (započítavajú sa do celkového počtu bodov) 
- prvky demontáže (započítavajú sa do celkového počtu bodov) 
- súvisiace náklady 

Plány údržby 
- cykly údržby a výmeny 
- súvisiace náklady 

Vnútorné prostredie 

- intenzita vetrania (vypočítaná a monitorovaná) 
- testované emisie stavebného výrobku (návrh a skutočný stav) 
- výsledky monitorovania kvality vzduchu a odberu vzoriek 
- tepelné podmienky (vypočítané a monitorované) 
- osvetlenie a podmienky týkajúce sa vizuálneho pohodlia 
- hladiny hluku a podmienky týkajúce sa akustického pohodlia 

 



 
 

6 
 
 

Okrem podávania správ o výsledkoch možno napríklad vypracovať analýzu hospodárnosti každej 
budovy, ktorá môže slúžiť okrem iného na podporu: 

• prvkov návrhu a špecifikácie, ktoré môžu zlepšiť hospodárnosť, 
• problematických miest vplyvu na životné prostredie počas životného cyklu, 
• scenárov budúcej hospodárnosti, na ktorú môžu mať vplyv rozhodnutia prijaté vo fáze 

návrhu, 

• rozhodnutí a riešení vo fáze návrhu, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vnútorného prostredia, 
• krátkodobých, strednodobých a dlhodobých nákladov počas životného cyklu budovy. 

rozsahu, v akom boli dosiahnuté odhady hospodárnosti návrhu v porovnaní so skutočnou alebo 
s odmeranou hospodárnosťou. 
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2. Úvodná inštruktáž 2: Spoločný jazyk udržateľnosti 

V tejto inštruktáži sú predstavené a opísané strategické priority rámca Level(s) – jeho šesť 
makrocieľov. Potom nasleduje predstavenie 16 ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť, ako jednotlivé 

stavebné projekty prispievajú k plneniu jednotlivých makrocieľov. 

 

2.1. Šesť makrocieľov 

Spoločný rámec Level(s) je založený na šiestich makrocieľoch, ktoré opisujú strategické priority, pokiaľ 
ide o príspevok budov k plneniu politických cieľov EÚ a členských štátov v oblastiach, ako je energetika, 
využívanie materiálov, nakladanie s odpadom, voda a kvalita vzduchu v interiéri. Prehľad makrocieľov 
je uvedený na obrázku 2.  

 
 

V každej z uvedených strategických priorít je dôležité, aby bolo možné merať príspevok a hospodárnosť 
jednotlivých stavebných projektov. Preto boli vytvorené ukazovatele, ktoré umožňujú odmerať 
hospodárnosť v rámci každého makrocieľa. V tabuľke 3 sú uvedené podrobnejšie informácie o ich 
definícii a rozsahu.  

 

Makrocieľ 1:
Emisie skleníkových 
plynov a látok 
znečisťujúcich 
ovzdušie počas 
životného cyklu 
budov 

Makrocieľ 2: 
Obehové životné 
cykly materiálov 
s efektívnym 
využívaním 
zdrojov

Makrocieľ 3: 
Efektívne 
využívanie 
vodných zdrojov

Makrocieľ 4: 
Zdravé 
a pohodlné 
priestory

Makrocieľ 5: 
Adaptácia na 
zmenu klímy 
a odolnosť proti 
zmene klímy

Makrocieľ 6: 
Optimalizované 
náklady na 
životný cyklus 
a hodnota

Obrázok 2: Šesť makrocieľov rámca Level(s)
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Tabuľka 3: Definícia a rozsah jednotlivých makrocieľov rámca Level(s) 

Makrocieľ Definícia Rozsah a zameranie 

Makrocieľ 1: Emisie 
skleníkových plynov 
a látok znečisťujúcich 
ovzdušie počas 
životného cyklu budov  

 

Minimalizovať celkové emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu budov1 v rámci koncepcie „od 
kolísky po hrob“, so zameraním na emisie 
z prevádzkovej spotreby energie budovy 
a zo zabudovanej energie. 

Opatrenia na úrovni budovy so zameraním na tieto ciele:  

• takmer nulová spotreba energie počas fázy užívania, ktorú dopĺňa 
príspevok nákladovo efektívnych energetických technológií 
a infraštruktúry s nízkymi/nulovými emisiami,  

• zabudované emisie skleníkových plynov počas celého životného cyklu 
budovy vrátane tých, ktoré súvisia s výrobou, údržbou, opravami, 
úpravami, renováciou a skončením životnosti výrobku.  

Pri posudzovaní hospodárnosti budovy treba venovať osobitnú pozornosť 
potenciálnej vzájomnej závislosti medzi zabudovanými emisiami a emisiami vo 
fáze užívania (prevádzkovými) s cieľom umožniť minimalizáciu celkových emisií 
skleníkových plynov počas životného cyklu. 

Makrocieľ 2: Obehové 
životné cykly 
materiálov 
s efektívnym 
využívaním zdrojov  

Optimalizovať návrh, konštrukčné 
riešenie a formu budovy s cieľom 
podporiť úsporné a obehové toky, 
predĺžiť dlhodobú úžitkovosť materiálov 
a obmedziť závažné environmentálne 
vplyvy. 

Opatrenia na úrovni budovy so zameraním na materiálovú efektívnosť a obehovú 
úžitkovosť. Zahŕňa to opatrenia počas životného cyklu, ktoré sa týkajú:  

• návrhu budov,  

• stavebného inžinierstva a riadenia výstavby,  

• výroby stavebných výrobkov,  

• cyklov výmeny a flexibilnej schopnosti prispôsobiť sa zmene a 

• potenciálu z hľadiska demontáže.  
Celkovým cieľom je optimalizovať spotrebu materiálov, obmedziť tvorbu odpadu 
a zaviesť obehovosť do návrhu a výberu materiálov. 

Makrocieľ 3: Efektívne 
využívanie vodných 
zdrojov 

 

Efektívne využívať vodné zdroje, a to 
najmä v oblastiach, kde je zistený 
dlhodobý alebo predpokladaný 
nedostatok vody. 

Opatrenia na úrovni budovy predovšetkým v prípade budov, ktoré sa nachádzajú 
v oblastiach neustáleho alebo sezónneho vodného stresu. Môže ísť o kombináciu opatrení, 
ktoré sa týkajú efektívnosti, s cieľom minimalizovať spotrebu vody a opatrení, ktoré sa týkajú 
dodávky, ako je opätovné využívanie odpadovej vody z domácností a zachytávanie dažďovej 
vody určených na využitie alternatívnych zdrojov. 

                                                           
1 Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa niekedy označujú aj ako „emisie CO2 za celú životnosť“ alebo „uhlíková stopa“. 
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Makrocieľ Definícia Rozsah a zameranie 

Makrocieľ 4: Zdravé 
a pohodlné priestory 

 

Vytvárať budovy, ktoré sú pohodlné, 
atraktívne a produktívne pre život a 
prácu a v ktorých je zabezpečená 
ochrana ľudského zdravia. 

Opatrenia na úrovni budovy, prostredníctvom ktorých sa riešia kľúčové aspekty 
kvality vnútorného prostredia, ktoré ovplyvňujú zdravie, pohodlie a produktivitu 
užívateľa. Ako prvé štyri boli identifikované tieto:  

• kvalita vzduchu v interiéri so zreteľom na konkrétne parametre 
a znečisťujúce látky,  

• miera tepelnej pohody počas priemerného roka,  

• kvalita umelého a prirodzeného svetla a súvisiace vizuálne pohodlie a 

• schopnosť skeletu budovy izolovať užívateľov od vnútorných 
a vonkajších zdrojov hluku. 

Makrocieľ 5: Adaptácia 
na zmenu klímy 
a odolnosť proti zmene 
klímy 

 

Hospodárnosť budov odolná proti 
predpokladaným budúcim zmenám klímy 
s cieľom chrániť zdravie a pohodlie 
užívateľov a minimalizovať dlhodobé 
riziká pre hodnotu nehnuteľností 
a investície. 

Opatrenia na úrovni budovy na účely adaptácie a zabezpečenia odolnosti proti 
týmto rizikám: 

• častejšie prehrievanie v lete a neprimerané vykurovanie v zime, čo by 
mohlo viesť k nepohodliu a byť zdraviu škodlivé, 

• väčšie riziko výskytu extrémnych poveternostných podmienok, čo by 
mohlo poškodiť bezpečnosť a integritu stavebných prvkov, a  

• väčšie riziko výskytu povodní, v dôsledku čoho by mohlo dochádzať 
k nadmernému zaťažovaniu kanalizačných systémov a k poškodeniu 
konštrukcií a materiálov. 

Makrocieľ 6: 
Optimalizované 
náklady na životný 
cyklus a hodnota 

 

Optimalizovať náklady na životný cyklus 
a hodnotu budov tak, aby zohľadňovali 
potenciál na dlhodobé zlepšenie 
hospodárnosti vrátane nadobudnutia, 
prevádzky, údržby, renovovania, likvidácie 
a skončenia životnosti. 

Opatrenia a rozhodovací proces na úrovni budovy, ktoré vychádzajú 
z dlhodobého zohľadnenia nákladov na celý životný cyklus a trhovej hodnoty 
udržateľnejších budov vrátane zabezpečenia: 

• nižších nákladov na životný cyklus a produktívnejších a pohodlnejších 
priestorov na život a prácu a 

• pozitívneho vplyvu pri stanovovaní trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
a pri hodnotení rizika.  
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2.2. Základné ukazovatele 

Spoločný rámec Level(s) zahŕňa 16 základných ukazovateľov. Každý ukazovateľ bol vybratý s cieľom odmerať 
hospodárnosť budovy a jej príspevok ku konkrétnemu makrocieľu. Prehľad ukazovateľov a príslušných merných 
jednotiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 4: Prehľad makrocieľov a zodpovedajúcich ukazovateľov a merných jednotiek 

Makrocieľ Ukazovateľ Merná jednotka 

1. Emisie skleníkových 
plynov a látok 

znečisťujúcich ovzdušie 
počas životného cyklu 

budovy 

1.1. Energetická hospodárnosť vo 
fáze užívania 

kilowatthodiny na štvorcový meter za rok 
(kWh/m2/rok) 

1.2. Potenciál globálneho 
otepľovania v rámci životného 

cyklu 

kg ekvivalentov CO2 na štvorcový meter za rok (kg 
CO2 eq./m2/rok) 

2. Obehové životné cykly 
materiálov s efektívnym 

využívaním zdrojov 

2.1. Výkaz množstiev, materiálov 
a životností jednotkové množstvá, hmotnosť a roky 

2.2. Odpad a materiály pri výstavbe 
a demolácii 

kg odpadu a materiálov na m2 celkovej úžitkovej 
podlahovej plochy 

2.3. Návrh zameraný na 
adaptabilitu a obnovu bodové hodnotenie adaptability 

2.4. Návrh zameraný na demontáž, 
opätovné použitie a recykláciu bodové hodnotenie demontáže 

3. Efektívne využívanie 
vodných zdrojov 

3.1. Spotreba vody vo fáze užívania m3/rok vody na užívateľa 

4. Zdravé a pohodlné 
priestory 

4.1. Kvalita vzduchu v interiéri 

parametre ventilácie, CO2 a vlhkosti 
Cieľový zoznam znečisťujúcich látok: celkový obsah 
prchavých organických zlúčenín, formaldehyd, 
prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú karcinogénne, 
mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, pomer 
LCI, pleseň, benzén, tuhé častice, radón 

4.2. Čas mimo intervalu tepelnej 
pohody 

percentuálny podiel času mimo intervalu počas sezón 
vykurovania a chladenia 

4.3. Osvetlenie a vizuálne pohodlie kontrolný zoznam úrovne 1 

4.4. Akustika a ochrana proti hluku kontrolný zoznam úrovne 1 

5. Adaptácia na zmenu 
klímy a odolnosť proti 

zmene klímy 

5.1. Ochrana zdravia užívateľa 
a tepelná pohoda 

predpokladaný percentuálny podiel času mimo 
intervalu v rokoch 2030 a 2050 (pozri aj 
ukazovateľ 4.2)  

5.2. Vyššie riziko výskytu 
extrémnych poveternostných 

podmienok 
kontrolný zoznam úrovne 1 (pripravuje sa) 

5.3. Vyššie riziko výskytu povodní kontrolný zoznam úrovne 1 (pripravuje sa) 

6. Optimalizované 
náklady na životný cyklus 

a hodnota 

6.1. Náklady na životný cyklus eurá na štvorcový meter za rok (EUR/m2/rok) 

6.2. Tvorba hodnoty a vystavenie 
riziku kontrolný zoznam úrovne 1 

Väčšinu základných ukazovateľov možno vyjadriť prostredníctvom jednej mernej jednotky. Existuje však aj niekoľko 
dôležitých výnimiek, pri ktorých treba hospodárnosť posudzovať a vykazovať iným spôsobom: 
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• Zložené ukazovatele (1.2, 2.2, 4.1): Tieto ukazovatele sú zložitejšie a ťažko sa vyjadrujú prostredníctvom 
jednej mernej jednotky. Naopak tvorí ich viacero súvisiacich merných jednotiek a na porozumenie 
hospodárnosti budovy ich treba interpretovať spolu.  

• Kvalitatívne posúdenia (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): K týmto ukazovateľom v súčasnosti neexistuje odsúhlasená 
kvantitatívna merná jednotka (prípadne viacero merných jednotiek), a tak možno namiesto toho predložiť 
správu o výsledkoch kvalitatívneho posúdenia.  

• Informačné vykazovanie (2.1): Účelom tohto ukazovateľa je povzbudiť používateľov, aby narábali 
s konkrétnymi údajmi o budove a aby tieto údaje spracúvali, čo má pomôcť pri zohľadňovaní životného 
cyklu. 

 

2.3. Posudzovanie celého životného cyklu (LCA) 

V rámci spoločného rámca Level(s) sa používa prístup k udržateľnosti budov založený na celom životnom cykle. Na 
účely úplnej podpory tohto prístupu sú základné ukazovatele makrocieľov 1, 2 a 3 doplnené o celostné posúdenie 
vplyvu budovy na životné prostredie, t. j. o posúdenie celého životného cyklu (LCA) budovy. Na základe vypracovania 
LCA možno kvantifikovať environmentálne vplyvy súvisiace s budovou, a zároveň možno identifikovať 
najvýznamnejšie vplyvy (často označované ako „problematické miesta“), ktoré slúžia ako východisko na zlepšenie 
hospodárnosti.  

 

Tabuľka 5: Environmentálne makrociele a ukazovatele posudzovania životného cyklu (LCA) 

Makrociele 1 – 3: Posudzovanie celého životného cyklu (LCA) 
Posudzovanie životného 

cyklu (koncepcia „od kolísky 
po hrob“): kategórie vplyvu 

 

 zmena klímy 

 poškodzovanie ozónu 

 acidifikácia 

 vodná eutrofizácia 
sladkej vody 

 vodná eutrofizácia 
morskej vody 

 pozemná eutrofizácia 

 fotochemická tvorba 
ozónu 

 vyťaženosť abiotických 
zdrojov – nerastné 
suroviny a kovy 

 vyťaženosť abiotických 
zdrojov – fosílne palivá 

 spotreba vody 

 
  

  
  

  

Demolácia

Prevádzka 
a údržba

Analýza

Dokumentácia

Zhotovenie

Výstavba 
4D/5D

Logistika 
výstavby

Programovanie

Koncepčný 
návrh

Podrobný 
projekt

Obnova
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3. Úvodná inštruktáž 3: Ako rámec Level(s) funguje 

Táto inštruktáž obsahuje predstavenie a opis štruktúry spoločného rámca a spôsobu jeho organizácie. Osobitná 
pozornosť sa venuje trom úrovniam, ktoré používateľom umožňujú zvoliť si, aké rozsiahle bude posúdenie 

udržateľnosti budovy a príslušné vykazovanie. 

 

3.1. Tri „úrovne“ 

Spoločný rámec je usporiadaný do troch úrovní. Na základe úrovní si možno zvoliť mieru rozsiahlosti vykazovania 
o udržateľnosti projektu. Tieto tri úrovne zodpovedajú týmto fázam realizácie stavebného projektu: 

- Úroveň 1. Koncepčný návrh stavebného projektu – najjednoduchšia úroveň, pretože zahŕňa kvalitatívne 
posúdenie v skorej fáze na základe koncepčného návrhu a podávanie správ o koncepciách, ktoré sa musia 
alebo plánujú uplatniť. 

- Úroveň 2. Podrobný projekt a konštrukčná hospodárnosť budovy – prostredná úroveň, pretože zahŕňa 
kvantitatívne posúdenie projektovanej hospodárnosti a monitorovanie výstavby na základe 
štandardizovaných jednotiek a metód. 

- Úroveň 3. Skutočnosť po dokončení a vo fáze užívania: hospodárnosť budovy po dokončení a odovzdaní 
klientovi – najpokročilejšia úroveň, pretože zahŕňa monitorovanie a sledovanie činnosti na stavenisku, ako 
aj dokončenej budovy a jej prvých užívateľov. 

Základnou myšlienkou úrovní je načrtnúť pracovný vývoj od úvodnej koncepcie, cez návrh, výstavbu a po odovzdaní 
až ku skutočnému stavu dokončenej budovy. Vzostupný postup úrovňami zároveň zodpovedá zvyšujúcej sa presnosti 
a spoľahlivosti vykazovania – s rastúcou úrovňou budú presnejšie aj údaje z vykázaných výsledkov, ktoré 
zodpovedajú skutočnej hospodárnosti budovy po dokončení a vo fáze užívania.  

 
Obrázok 2: Úrovne – od koncepčného návrhu po hospodárnosť vo fáze užívania 

 

Úroveň 1
Koncepčný 
návrh

Úroveň 2
Podrobný 
projekt
a výstavba

Úroveň 3
Skutočný stav po 
dokončení a vo 
fáze užívania
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3.2. Zabezpečenie porovnateľnosti 

Rámec Level(s) bol navrhnutý tak, aby zabezpečil minimálnu úroveň porovnateľnosti medzi funkčne rovnocennými 
budovami. S cieľom zaistiť zmysluplné porovnávanie na základe kvantitatívnych výsledkov boli ku každému 
ukazovateľu vypracované osobitné pokyny a usmernenia. V nich sa od používateľov vyžaduje, aby dodržiavali body 
uvedené nižšie v rámčeku. 

S cieľom podporiť používanie Level(s) v rámci celej EÚ sa takisto uplatňuje „zásada rovnocennosti“. V praxi to 
znamená, že je dovolené používať vnútroštátne nástroje a metódy, ako aj určité súkromné nástroje a metódy, ak sú 
v rámci Level(s) výslovne akceptované v pokynoch k jednotlivým ukazovateľom. Ak sa jeden z týchto nástrojov alebo 
metód použije, treba okrem výsledkov uviesť aj túto skutočnosť. 

 
Ďalšie informácie 
Ako sa pomocou rámca Level(s) podporuje porovnateľnosť: 
 

• používanie spoločných merných jednotiek, 
• vyhotovenie opisu budovy podľa rámca Level(s), 
• používanie uvedených referenčných noriem a metód,  
• požadované vykazovanie o kľúčových parametroch, predpokladoch a kvalite údajov s cieľom zabezpečiť 

transparentnosť, 
• stanovené pravidlá, ktoré sú špecifické pre rámec Level(s) a ktoré:  

- určujú kľúčové parametre,  
- poskytujú predvolené údaje a  
- vymedzujú predpoklady pri výpočtoch. 

 
 
 

3.3. Ďalší krok k optimalizácii hospodárnosti 

Podľa rámca Level(s) môže existovať značný potenciál pre optimalizáciu hospodárnosti aj potom, ako odborníci 
v oblasti stavebníctva nadobudli základnú úroveň spôsobilosti pri používaní ukazovateľov. Je možné, že sa budú 
chcieť posunúť v rámci svojho profesijného rozvoja používaním pokročilejších nástrojov, metód a údajov.  

Pri každom ukazovateli sú uvedené príležitosti, ako sa dostať na vyššiu úroveň a optimalizovať hospodárnosť. 
Niektoré hlavné druhy príležitostí sú uvedené v nasledujúcom rámčeku. 

 
Ďalšie informácie: 

Kroky, ktoré možno podniknúť na dosiahnutie vyššej úrovne a optimalizáciu hospodárnosti pomocou rámca 
Level(s): 

• používanie vstupných údajov s vyššou mierou podrobnosti, 
• používanie pokročilejších výpočtových metód a nástrojov, 
• vymedzenie a testovanie prepracovanejších a komplexnejších scenárov, 
• zohľadňovanie dodatočných aspektov návrhu a hospodárnosti pri výpočtoch a odhadoch, 
• používanie monitorovacích systémov, ktoré poskytujú údaje s vyššou mierou podrobnosti. 
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4. Zohľadňovanie udržateľnosti: krátke inštruktáže o kľúčových koncepciách rámca Level(s) 
V tejto časti rámca Level(s) sa uvádzajú štyri (pod)inštruktáže o kľúčových koncepciách a myšlienkach, na ktorých je 
založený spoločný rámec, jeho makrociele a ukazovatele. Inštruktáže môžu pomôcť všetkým účastníkom zapojeným 
do stavebného projektu pri uplatňovaní koncepcií udržateľnosti, pričom sa v nich poskytujú ďalšie orientačné 
a vzdelávacie informácie o tom, ako naplno využiť rámec Level(s) na posúdenie projektu. 

 

4.1. Zohľadňovanie udržateľnosti 1: Zohľadňovanie celého životného cyklu a obehovosti 

V rámci Level(s) sa uplatňuje prístup k udržateľnosti budov založený na celom životnom cykle. V tejto inštruktáži sa 
objasňuje, čo to znamená v praxi a ako sa návrhom budovy môže riešiť celá škála environmentálnych vplyvov počas 

celého životného cyklu budovy. Platí to nielen pre fázu užívania, ale aj pre prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa 
konfigurácie návrhu, výstavby a obnovy budov, ktoré môžu byť rovnako dôležité. 

Prostredníctvom prístupu na základe životného cyklu možno analyzovať celú škálu environmentálnych vplyvov 
súvisiacich s budovou a identifikovať najvýznamnejšie vplyvy (tzv. problematické miesta). S tým súvisí aj koncepcia 

obehovosti, ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobú efektívnosť využívania zdrojov už v štádiu návrhu. Na základe 
porozumenia týmto prepojeným koncepciám sa všetci účastníci projektu môžu podieľať na minimalizácii vplyvu 

budovy počas celého životného cyklu. 

 

Koncepcia životného cyklu budovy je oveľa širšia ako súčasný prístup, v rámci ktorého sa dôraz kladie na návrh 
a výstavbu budov. Jednoducho povedané, ide o chápanie a kvantifikáciu environmentálneho vplyvu budovy od 
„kolísky“ (ťažba surovín, ktoré sa použijú na výstavbu budovy) až po „hrob“ [koniec životnosti a demontáž budovy, 
ako aj spôsob nakladania so stavebnými materiálmi (zhodnotenie, opätovné použitie, recyklácia a nakladanie 
s odpadom)].  

Rámec Level(s) bol navrhnutý tak, aby podnecoval stavebných odborníkov k tomu, aby v rámci svojich možností 
a v rámci tímov čo najviac zohľadňovali celý životný cyklus a obehovosť v návrhu budovy v rámci koncepcie „od 
kolísky po hrob“. Budovy sú významným zásobníkom materiálov, tvoria úložisko zdrojov v priebehu mnohých 
desaťročí, a preto je dôležité projektovať, budovať, udržiavať a obnovovať ich tak, aby sa zohľadňovala obehovosť.  

Základné koncepcie a terminológia, na ktorých je založený prístup zohľadňujúci celý životný cyklus 

Počas životného cyklu budovy pôsobia rôzne významné environmentálne vplyvy, ktoré vo veľkej miere závisia od 
činností vykonávaných počas jednotlivých fáz životného cyklu. Kvantifikujú sa predovšetkým vo forme odhadov 
emisií, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu, pričom sa vypočítavajú a vykazujú ako „kategórie vplyvu“. Tieto 
kategórie vplyvu zahŕňajú príspevok plynov (ako je CO2) k zmene klímy, príspevok plynov (ako je oxid siričitý) 
k acidifikácii a príspevok látok (ako sú ťažké kovy) k toxicite pre človeka a ekosystémy. V rámci niektorých kategórií 
vplyvu sa takisto charakterizuje príspevok budov k vyťaženosti nerastných surovín, kovov a zdrojov fosílnych palív. 
Kategória vplyvu, ktorá sa priamo týka budov, je strata pôdy spôsobená zmenou využívania pôdy a zastavaním 
plochy. 

S cieľom porozumieť environmentálnym vplyvom budovy počas životného cyklu treba začať s týmito najdôležitejšími 
koncepciami: 

• Fázy životného cyklu: ide o špecifické fázy životnosti budovy, ku ktorým sú priradené environmentálne 
vplyvy. Napríklad vplyvy súvisiace s výrobou tehly sú priradené k „výrobnej fáze“. Energia spotrebovaná 
užívateľmi budovy sa priradí k „fáze užívania“. Rámec Level(s) je založený na fázach životného cyklu, ktoré 
sú opísané v norme EN 15978; tieto fázy sú zase rozdelené na moduly na účely podrobnejšej analýzy 
a podrobnejšieho vykazovania o príčinách vplyvov (pozri obrázok 4). 

• Kategórie vplyvu: v rámci každej kategórie environmentálneho vplyvu, ktorá sa posudzuje počas životného 
cyklu budovy, je stanovený ukazovateľ so špecifickou mernou jednotkou (prípadne mernými jednotkami). 
Tieto merné jednotky súvisia s východiskovým výberom metódy modelovania a výpočtu. Environmentálne 



 

15 
 
 

vplyvy, ktoré sa posudzujú v rámci Level(s), patria hlavne do „prostredných“ kategórií vplyvu, pri ktorých sa 
merajú emisie vypúšťané do životného prostredia (ako je CO2), prípadne sa meria využitie zdrojov 
vyťažených z prostredia (ako sú kovy). V každej kategórii vplyvu sa jednotlivým relatívnym príspevkom 
každého druhu emisie alebo využitia zdroja následne prisúdi váha na základe ich vplyvu – napríklad 
potenciál globálneho otepľovania každej molekuly metánu je 25-násobný v porovnaní s molekulou CO2. 

• Funkčná jednotka: referenčná jednotka, ktorá slúži na porovnávanie jednotlivých stavebných návrhov alebo 
projektov. V rámci Level(s) sú výsledky normalizované na 1 m2 úžitkovej podlahovej plochy budovy a na 
1 rok životnosti, pri predpokladanej referenčnej životnosti 50 rokov. 

• Údaje inventarizačnej analýzy životného cyklu: tieto údaje tvoria základný prvok posudzovania životného 
cyklu, pričom sa zostavujú v dvoch fázach. Najprv sú potrebné prvotné údaje o hmotnosti materiálových 
zdrojov použitých počas životného cyklu (používa sa aj označenie „výkaz materiálov“), ako aj o ďalších 
zdrojoch, ako je energia, palivo a voda, a o všetkých priamych emisiách (napr. chladivá, prchavé organické 
zlúčeniny z prípravkov na povrchovú úpravu). Potom sa urobí odhad emisií do prostredia a spotreby zdrojov 
v súvislosti s týmto využitím zdrojov. Tento inventarizačný tok je spojený s procesmi ťažby materiálu, 
spracovania, výroby a výroby energie. Tieto údaje môžu byť „primárne“ (skutočné údaje 
z reprezentatívnych výrobných prevádzok) alebo „sekundárne“ a „generické“ (spriemerované údaje 
viacerých reprezentatívnych výrobných prevádzok na regionálnej úrovni, vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ 
alebo medzinárodnej úrovni). Týmto údajom treba venovať náležitú pozornosť s cieľom zabezpečiť, aby v čo 
najväčšej miere zodpovedali procesom a zdrojom spojeným s návrhom, výstavbou a užívaním budovy, 
predovšetkým pokiaľ ide o vek údajov a technológiu používanú v danej geografickej lokalite.  

• Problematické miesta (hot spots): sú najdôležitejšie body v životnom cykle budovy, ktoré majú najväčší 
vplyv na celkový výsledok. Môžu sa týkať fáz alebo modulov životného cyklu budovy (napr. B: fáza užívania, 
modul B2: údržba), špecifických procesov (napr. výroby cementu), špecifických komponentov (napr. 
fasádnych panelov, nosných stĺpov, vnútorného vstavaného príslušenstva a povrchových úprav) alebo 
základného toku (napr. emisií CO2 z kotla). 

• Scenáre: ide o opisy a prognózy do budúcnosti, pokiaľ ide o spôsob využitia budovy, ako aj o to, ako sa môže 
zmeniť prostredie a ovplyvniť vplyvy súvisiace s budovou počas životného cyklu. V rámci Level(s) sa okrem 
iného napríklad zdôrazňuje dôležitosť vypracovania scenárov, ktoré vyjadrujú: 

- ako dlho sa bude môcť budova používať, kým bude potrebná významná obnova,  

- ako môže zmena klímy ovplyvniť potreby týkajúce sa vykurovania a chladenia,  

- ako sa postupom času môžu znížiť emisie CO2 z výroby elektriny na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, 

- ako návrh zameraný na adaptabilitu môže ovplyvniť úžitkovú životnosť, 

- ako návrh zameraný na demontáž môže ovplyvniť využitie zásobníka materiálov. 
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Obrázok 3: Fázy životného cyklu budov 

Upravené na základe CEN (2011) 

Čo už vieme z posudzovania životného cyklu budov? 

Hoci environmentálne vplyvy súvisiace s fázou užívania budov sú aj naďalej dôležité, v dôsledku prechodu k vysoko 
energeticky efektívnym budovám a budovám s takmer nulovou spotrebou energie sa v súčasnosti presúva dôraz na 
vplyvy súvisiace so stavebnými materiálmi. Z poznatkov z už vykonaných posúdení životného cyklu možno vyvodiť, 
kde sa nachádzajú problematické miesta (tzv. hot spots), pokiaľ ide o environmentálne vplyvy súvisiace so 
stavebnými materiálmi: 

• Zdá sa, že nosné konštrukcie, vonkajšie múry a fasády patria medzi hlavné problematické miesta, pokiaľ ide 
o vplyvy materiálu, vo väčšine kategórií vplyvu, ktoré sa používajú pri posudzovaní životného cyklu budov.  

• Pri riešení týchto vplyvov sa treba zamerať na to, ako k vplyvom počas životného cyklu prispievajú 
najdôležitejšie materiálové toky, ktoré zahŕňajú betón, tehlu, keramiku, oceľ a drevo. 

Environmentálne vplyvy súvisiace s jednotlivými uvedenými materiálmi a prvkami sú špecifické a nemožno ich riešiť 
zameraním sa na jednu kategóriu vplyvu alebo jeden aspekt projektovania. Hoci materiálovú efektívnosť niekedy 
možno využiť ako pomôcku pri konštrukčných zlepšeniach, uprednostňuje sa komplexný prístup s cieľom riešiť 
špecifické vplyvy súvisiace s použitými materiálmi na báze nekovových nerastných surovín, kovov a dreva. 

Významné vplyvy súvisiace so stavebnými materiálmi a prvkami sa môžu prejaviť aj vo fáze užívania. Napríklad:  

• Výsledkom plánovaných významných opráv a údržby môže byť výmena materiálov a prvkov (napr. striech, 
fasád).  
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• Výsledkom obnov môže byť aj výmena materiálov interiérového vybavenia a ďalších významných prvkov, 
ako sú okná a fasády. Špecifické vplyvy súvisiace s materiálmi interiérového vybavenia (ako je toxicita pre 
človeka) by nemuseli byť identifikované a kvantifikované, ak sa tieto ukazovatele nezačlenia do vybratých 
kategórií vplyvu.  

• Je dôležité zamerať sa na zlepšenie účinnosti a intenzity využívania stavebných konštrukcií, priestoru 
a pozemku.  

- V prípade domov návrhy kompaktnejších tvarov budov sú efektívnejšie z hľadiska využitia pozemku, 
materiálov a spotreby energie.  

- V prípade komerčných budov (napr. kancelárií) prostredníctvom návrhov zameraných na adaptabilitu 
a predĺženie životnosti konštrukcií možno obmedziť materiálové vplyvy.  

- Výber funkčnej jednotky je kľúčový z hľadiska vymedzenia spôsobu merania intenzity využívania 
zdrojov. Napríklad meranie vplyvov podľa pracovísk alebo na obyvateľa môže poskytnúť obsažnejšie 
informácie ako meranie vplyvov na štvorcový meter úžitkovej podlahovej plochy. 

 

Ako možno využiť rámec Level(s) na posudzovanie celého životného cyklu? 

Spoločný rámec Level(s) nabáda používateľov k tomu, aby zohľadňovali celý životný cyklus budovy, pričom poskytuje 
základ na kvantifikovanie, analýzu a pochopenie životného cyklu. V súvislosti s tým sa v rámci Level(s) hľadajú riešenia 
viacerých aspektov obehovosti prostredníctvom ukazovateľov, na základe ktorých možno ľahšie pochopiť, ako predĺžiť 
úžitkovosť budovy – nielen z hľadiska jej životnosti a hodnoty na trhu s nehnuteľnosťami, ale aj z hľadiska budúceho 
potenciálu zhodnotenia, opätovného použitia a recyklácie materiálov, z ktorých je budova vybudovaná. 

Podporuje sa vykazovanie počas všetkých fáz životného cyklu, aby bolo možné získať úplný obraz o environmentálnych 
vplyvoch. Navyše rámec Level(s) je navrhnutý tak, že používatelia môžu začať oboznamovaním sa s rôznymi krokmi, ktoré 
sú potrebné na posúdenie potenciálu globálneho otepľovania v rámci životného cyklu, a ak sa tak rozhodnú, môžu rozšíriť 
analýzu na posudzovanie životného cyklu (LCA) v rámci úplnej koncepcie „od kolísky po hrob“. 

Tento proces oboznamovania sa začína súborom koncepcií vo fáze návrhu, ktoré môžu pomôcť pri zohľadňovaní 
životného cyklu (pozri rámček nižšie). Aj ďalšie ukazovatele Level(s) prispievajú k tomuto procesu získavania 
informácií zameraním sa na aspekty LCA – vrátane týchto ukazovateľov:  

• 2.1; prostredníctvom tohto ukazovateľa sa zhromažďujú informácie týkajúce sa výkazu množstiev, 
materiálov a životností budovy, 

• 2.3 a 2.4; prostredníctvom týchto ukazovateľov možno vytvoriť scenáre adaptability a demontáže, 

• 5.1, 5.2 a 5.3; prostredníctvom týchto ukazovateľov sa posudzujú riziká možných budúcich zmien klímy 
ohrozujúce budovy.  

Zistenia z existujúcich posúdení životného cyklu budov, ktoré sú prezentované v rámci tejto inštruktáže, boli 
združené do súboru aspektov vo fáze návrhu v rámci Level(s) zohľadňujúcich životný cyklus; tento súbor aspektov 
tvorí východisko projektových riešení založených na zohľadňovaní životného cyklu (pozri nasledujúci rámček).  

Ďalšie informácie 
Koncepcie vo fáze návrhu v rámci Level(s) zohľadňujúce životný cyklus 

• Efektívny tvar, druh a úžitkovosť budovy: Pomer povrchovej plochy k objemu budovy, ktorý sa označuje 
aj ako hustota alebo kompaktnosť budovy, ako aj jej výška ovplyvňujú materiálovú efektívnosť a spotrebu 
energie. Na výstavbu budovy, ktorá má kompaktnejší tvar, možno použiť menej materiálov (možná 
úspora viac ako 20 %) a vo fáze užívania spotreba energie na vykurovanie a chladenie v takejto budove 
môže byť nižšia o viac ako 20 %. Intenzita užívania budovy z hľadiska hustoty jej obsadenosti, ako aj 
z hľadiska celkovej úžitkovosti môže takisto ovplyvniť hospodárnosť počas životného cyklu. 
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• Optimalizovaná výstavba budovy s takmer nulovou spotrebou energie: Vzťahuje sa na projekty 
novostavieb, ako aj projekty významnej obnovy, pri ktorých treba zohľadniť vzájomnú závislosť medzi 
týmito dvoma fázami: 
- Spotreba energie vo fáze užívania: na fázu užívania budov má výrazný vplyv spotreba primárnej 

energie, predovšetkým na priestorové vykurovanie, ohrev vody a osvetlenie.  
- Spotreba energie vo výrobnej fáze: hoci došlo k zníženiu spotreby energie, prechod k budovám 

s takmer nulovou spotrebou energie zároveň vyžaduje, aby sa viac vynaloženej energie míňalo na 
výrobu hospodárnejších izolácií, okien, fasádnych systémov a technológií v oblasti tepelnej masy 
a energie z obnoviteľných zdrojov. 

• Optimalizované cykly spotreby materiálu: Na konštrukciu budovy vo väčšine prípadov pripadá viac ako 
polovica zabudovaných emisií skleníkových plynov súvisiacich s výstavbou.  
- Nové konštrukcie: na základe dôkazov možno optimalizáciou konštrukčného návrhu znížiť spotrebu 

materiálu približne o tretinu, pričom sa zachovajú požadované technické vlastnosti.  
- Opätovne použité konštrukcie: opätovným použitím konštrukcie existujúcej budovy možno 

dosiahnuť výrazné zníženie spotreby materiálu a súvisiacich emisií skleníkových plynov. 
• Návrh zameraný na adaptabilitu: Potenciál budov flexibilne sa prispôsobiť premenlivým potrebám trhu 

a užívateľov môže predĺžiť životnosť budovy vrátane najmä jej konštrukcie a hlavných prvkov, ktoré 
predstavujú problémové miesta z hľadiska životného cyklu.  

• Predĺženie životností budovy a komponentov: Životnosť budovy (niekedy označovaná aj ako „čas 
životnosti“) a životnosť jej komponentov predstavujú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú vplyvy vo fázach 
výstavby a užívania. Vo všeobecnosti, čím viac cyklov výmeny a obnovy je potrebných, tým väčší je 
celkový dosah. Platí to predovšetkým pri obnove technického systému budovy vrátane elektroinštalácie 
a potrubí, ako aj pri povrchovej úprave, ako sú nátery. 

• Návrh zameraný na demontáž: Odpad vyprodukovaný počas výroby výrobku, výstavby na stavenisku 
a počas procesov demontáže môže tvoriť významný podiel z celkových materiálových tokov na 
stavenisku a ak sa tento odpad opätovne nepoužije alebo nerecykluje, môže to viesť k plytvaniu zdrojmi, 
a teda aj k väčším vplyvom v rámci životného cyklu na odvetvovej úrovni.  
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4.2. Zohľadňovanie udržateľnosti 2: Odstraňovanie rozdielov medzi projektovanou a skutočnou 
hospodárnosťou budovy 

Výsledky udržateľnosti budovy sa posudzujú zväčša vo fáze návrhu. Len málokedy sa monitoruje hospodárnosť 
dokončenej budovy. Čoraz väčšie množstvo dôkazov poukazuje na riziko, že môže existovať rozdiel medzi odhadmi 

vo fáze návrhu a skutočnou hospodárnosťou budovy, a v niektorých prípadoch môže byť tento rozdiel značný, 
dokonca v niektorých prípadoch až na úrovni 50 %. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi, ktoré je dôležité 

pochopiť a treba sa z nich poučiť. 

V snahe zaistiť skutočné dosiahnutie cieľov, ako je efektívna spotreba energie a vody alebo spokojnosť užívateľov 
s interiérovým prostredím, rámec Level(s) sa snaží zaistiť, aby bol od začiatku stanovený jasný cieľ, a to kontrola 

skutočnej hospodárnosti budovy po dokončení a vo fáze užívania. Možno to vykonať naplánovaním kontroly 
skutočných špecifikácií budovy, monitorovania hospodárnosti budovy po dokončení a zohľadnenia prieskumu 

spokojnosti užívateľov. 
 

V snahe zaistiť skutočné dosiahnutie cieľov, ako je efektívna spotreba energie a vody alebo dobrá kvalita vzduchu 
v interiéri, je dôležité monitorovať hospodárnosť budovy po dokončení – so zreteľom na údaje o hospodárnosti vo 
fáze užívania a aj so zreteľom na konečné skutočné špecifikácie. Môžu existovať rôzne dôvody, prečo hospodárnosť 
budovy nezodpovedá plánom:  

• kvalita v stavebníctve je vo všeobecnosti neustále výzvou, ktorá si vyžaduje pozornosť v rámci celého 
procesu realizácie projektu, 

• nové a inovatívne formy návrhu a výstavby, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľnosti, si môžu 
vyžadovať použitie techník, materiálov a systémov, ktoré sú sprvoti nové a neznáme,  

• predpoklady zohľadnené pri výpočte a simulácii hospodárnosti môžu vychádzať zo štandardných hodnôt, 
ktoré slúžia na opis modelov používania potenciálnymi užívateľmi, a navyše nemusia zohľadňovať celkovú 
potrebu energie v obsadenej budove, 

• nedostatky v komunikácii, koordinácii a zodpovednostiach v rámci projektu môžu viesť k tomu, že sa 
nezrealizujú navrhnuté detaily a špecifikácie, a 

• projektový tím nemusí mať potrebné odborné znalosti na to, aby previedol jednotlivé ciele udržateľnosti do 
podoby podrobných projektov a zhotovených projektov.  

Ak sa tieto záležitosti vyriešia ešte v počiatočnej fáze a ak sa dohliada na realizáciu projektu, je možné minimalizovať 
riziko vzniku rozdielov v hospodárnosti. V konečnom dôsledku sa budovy stavajú aj preto, aby ich ľudia mohli 
využívať, a tak spokojnosť užívateľov je dôležitým doplnkom monitorovania. Znamená to, že sa skúma názor osôb, 
ktoré žijú a pracujú v budove. Na základe takéhoto prieskumu možno analyzovať ďalšie aspekty hospodárnosti 
(napríklad spokojnosť užívateľov s tým, do akej miery môžu ovládať vnútorné prostredie). 

Všetky činnosti monitorovania a skúmania po začatí užívania budovy treba dôsledne naplánovať a s cieľom zabezpečiť, aby 
táto aktivita bola čo najprínosnejšia, sa vyžaduje aj záväzok od všetkých zúčastnených, že sa zo zistení poučia a uplatnia ich 
v praxi. Tento proces odborného vzdelávania môže byť prínosný nielen pre klientov, ale aj pre členov projektantského 
tímu, projektových manažérov a zhotoviteľov. Preto nabádame používateľov rámca Level(s), aby na posúdenie 
hospodárnosti dokončenej budovy vykonávali monitorovanie a skúmanie po dokončení a po obsadení budovy.  

 

Ako možno využiť rámec Level(s) na odstránenie rozdielov? 

S cieľom získať úplný obraz o hospodárnosti budovy je dôležité vykonávať presné monitorovanie hospodárnosti 
dokončenej budovy. V rámci tohto kroku sa získajú merné údaje na účely vykazovania. Tieto údaje možno následne 
analyzovať s cieľom zistiť, aká je hospodárnosť budovy v praxi. Ak sa zistia nejaké rozdiely v hospodárnosti, údaje 
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možno použiť ako východisko na účely diagnostiky a odstránenia prípadných problémov alebo nedostatkov. Mali by 
sa skontrolovať aj špecifikácie dokončenej budovy, pretože v rámci procesu sa mohli vykonať závažné zmeny. 

V prípade ukazovateľov, ktoré možno monitorovať, sa v rámci Level(s) uvádzajú základné pokyny, ako to realizovať. 
Špecifikujú sa činnosti monitorovania, ako aj príslušné referenčné štandardy. V rámci tohto procesu sa treba zamerať na:  

• testovanie skeletu budovy, 

• testovanie systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie, 

• meranie spotreby energie a vody, 

• meranie vzduchu v interiéri pri odovzdaní budovy, ako aj pri jej obsadení, 

• tepelné podmienky pri obsadení budovy a 

• podiel a kvalitu denného a umelého svetla. 

Do monitorovania treba zahrnúť aj údaje o množstvách a nákladoch po dokončení stavby vrátane použitých 
stavebných materiálov. Tieto údaje sú dôležité, pretože odchýlka v konečnom výkaze množstiev a materiálov by 
mohla ovplyvniť inventarizačnú analýzu životného cyklu použitú na výpočet ukazovateľov, ako je 1.2 Potenciál 
globálneho otepľovania v rámci životného cyklu, ako aj predpoklady týkajúce sa životnosti a údržby zaznamenané 
v ukazovateli 2.1 Výkaz materiálov, množstiev a životností a použité v ukazovateli 6.1 Náklady na životný cyklus.  

 

Prieskumy spokojnosti užívateľov 

Spokojnosť užívateľov je takisto veľmi dôležitým parametrom, pokiaľ ide o úspech budovy. Hoci nie je hlavnou 
súčasťou spoločného rámca Level(s), odporúča sa na doplnenie monitorovania kvantitatívnych parametrov a uvádza 
sa všeobecné usmernenie. V rámci hodnotenia spokojnosti užívateľov sa vyžaduje proces štruktúrovaných 
pohovorov a prieskumov pomocou metodík, ktoré sú uvedené napríklad v normách ISO 10551 a 28802, pričom sa 
treba zamerať na osobitné aspekty hospodárnosti, ktoré sa považujú za dôležité na účely vytvorenia zdravých 
a pohodlných budov. Na označenie tohto procesu sa používajú rôzne pojmy vrátane hodnotenia budovy po začatí 
užívania, prieskumu kvality interiérového prostredia z hľadiska užívateľa alebo prieskumu užívateľov budovy. Na 
účely rámca Level(s) sa tento proces označuje ako hodnotenie budovy po začatí užívania.  

Ukazovatele 4.1 (Kvalita vzduchu v interiéri) a 4.2 (Čas mimo intervalu tepelnej pohody) sú hlavnými ukazovateľmi 
v rámci Level(s), v prípade ktorých je stanovená štandardizovaná metóda prieskumu. Napríklad pokiaľ ide 
o ukazovateľ 4.2, existuje metóda na posúdenie spokojnosti užívateľa s tepelnou pohodou. Možno použiť formát 
prieskumu, ktorý je štatisticky prispôsobený skutočným podmienkam tepelnej pohody.  

Projektové tímy, ktoré chcú posudzovať spokojnosť užívateľov vo väčšej miere, by si tento cieľ mali zaznamenať do 
svojho projektového plánu Level(s). V tom prípade sa na začiatku odporúča oboznámiť sa s metódami uvedenými 
v nasledujúcom rámčeku.  

Ďalšie informácie: 

Hodnotenie budovy po začatí užívania so zreteľom na pohodlie a spokojnosť  

Hodnotenie budovy po začatí užívania sa zvyčajne realizuje najskôr jeden rok po odovzdaní budovy do plného 
užívania. Hodnotenie obyčajne zahŕňa pohovory s užívateľmi s cieľom vyhodnotiť kvalitatívne aspekty súvisiace 
s ukazovateľmi hospodárnosti budovy. Hodnotenie budovy po začatí užívania by vo všeobecnosti mala realizovať 
tretia strana pomocou štandardizovanej metodiky.  

Viaceré hodnotiace metódy a normy sa stali štandardnými referenčnými pomôckami pri vykonávaní hodnotenia 
budovy po začatí užívania. Súčasťou všetkých týchto metodík a noriem je súbor nástrojov s usmernením o tom, 
ako vykonávať kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych hodnotení, pričom obsahujú aj modelové otázky, ktoré 
možno použiť v rámci prieskumu. V nasledujúcej časti je uvedený neúplný zoznam najčastejšie uvádzaných 
referenčných metód a noriem: 
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 metóda prieskumu užívateľov budovy (Building User Survey – BUS), ktorá bola vytvorená na základe 
skúseností s hodnotením nízkoenergetických budov v 80. a 90. rokoch 20. storočia2,  

 prieskum kvality interiérového prostredia z hľadiska užívateľa, ktorý vypracovala CBE (Berkeley); 
prieskum má webový formát a zameriava sa na sedem aspektov kvality interiérového prostredia3, 

 proces tzv. mäkkých pristátí (Soft Landings); ide o viacstupňový prístup zameraný na tvorbu lepších 
budov, ktorý zahŕňa poslednú fázu, v rámci ktorej sa poskytuje následná starostlivosť a vykonáva sa 
hodnotenie budovy po začatí užívania4. 

Okrem toho je hodnotenie budovy po začatí užívania zahrnuté v rámci viacerých postupov na posudzovanie 
budovy a nástrojov vykazovania: 

 ako základná požiadavka postupu (napr. Miljöbyggnad vo Švédsku, SSO v Španielsku),  
 ako nepovinný ukazovateľ, kritérium alebo položka (napr. metodika posudzovania nových stavieb 

BREEAM, certifikácia prevádzky a údržby budov LEED, ukazovateľ hospodárnosti budov fínskej 
organizácie GBC).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, Metodika BUS, http://www.busmethodology.org/. 
3 University of California, Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking [Prieskum kvality 
interiérového prostredia z hľadiska užívateľa a referenčné porovnávanie budov], Centrum pre zastavané prostredie, 
https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm.  
4 BSRIA, Soft landings process (Proces mäkkých pristátí), https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/.  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Zohľadňovanie udržateľnosti 3: Ako dosiahnuť udržateľnú obnovu  

Zámerom novej Európskej zelenej dohody je vyvolať „vlnu obnovy“ s cieľom vylepšiť existujúci fond budov, aby sa 
zabezpečila jeho odolnosť proti budúcej zmene klímy, dosiahlo sa zníženie energetickej chudoby a vytvorili sa nové 

pracovné miesta. Čoraz dôležitejšia je aj potreba riešiť ďalšie aspekty udržateľnosti týkajúce sa interiérových 
priestorov, v ktorých žijeme a pracujeme, ako je zdravie, pohodlie a adaptabilita, a v rámci projektov významnej 

obnovy sa vytvárajú príležitosti na riešenie týchto aspektov návrhu. 

V rámci Level(s) sa podporuje komplexný prístup k projektom významnej a hĺbkovej obnovy na základe pochopenia 
vlastností a kvalít jednotlivých budov, hodnotenia potenciálu na zlepšenie hospodárnosti, ako aj prístupu 

k projektovaniu projektov obnovy založenom na životnom cykle. 
 
Výstavba približne 85 – 90 % fondu budov, ktoré by podľa predpokladov mali existovať aj v roku 2050, sa už 
uskutočnila; tento fond budov je obrovským celokontinentálnym materiálovým zásobníkom zdrojov. Napríklad 
z odhadov z Nemecka vyplýva, že jeho zastavané prostredie predstavuje približne 50 miliárd ton materiálov.  

Z dôkazov založených na životnom cykle vyplýva, že prostredníctvom vysoko hospodárnych hĺbkových obnov 
existujúcich budov možno o 60 – 80 % znížiť environmentálne vplyvy počas životného cyklu, ktoré súvisia so 
spotrebou energie a vody užívateľmi budovy, ako aj so stavebnými výrobkami. Odhaduje sa, že v rámci EÚ sa hĺbkové 
obnovy, ktoré znižujú spotrebu energie najmenej o 60 %, realizujú len v 0,2 % fondu budov ročne. Toto tempo sa 
musí výrazne zvýšiť, ak má EÚ dosiahnuť stanovené ciele v oblasti zmeny klímy.  

V dôsledku rozsiahleho obmedzenia pohybu obyvateľstva, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, sa 
v poslednom čase začala zameriavať pozornosť aj na zdravie, pohodlie a adaptabilitu priestorov, v ktorých dlhodobo 
žijeme a pracujeme. Významné obnovy preto môžu byť aj príležitosťou na riešenie aspektov budovy, ktoré môžu 
zhoršovať kvalitu života a produktivitu užívateľov. 

Ako možno uplatniť rámec Level(s) na významné obnovy? 

Level(s) zahŕňa zásady projektovania a kroky posudzovania, ktoré sú prispôsobené tak, aby sa zabezpečila väčšia 
udržateľnosť projektov významných obnov. Prvým krokom udržateľnej obnovy budovy je komplexný prieskum 
stavby pôvodnej budovy a pokiaľ možno aj skúseností užívateľov. Tento prvý krok je kľúčový, pokiaľ ide o zlepšenie 
hospodárnosti, pretože každá obnova musí byť prispôsobená existujúcim podmienkam a technickým vlastnostiam 
budovy, plánovaným modelom užívania a miestnemu kontextu.  

Niekedy možno využiť existujúce prvky (napríklad svetlíky a vnútorné terasy na zabezpečenie vetrania), ale zároveň sa 
môžu zistiť štrukturálne problémy, ktoré sa pôvodne nepredpokladali (ako sú tepelné mosty, priesaky vody alebo 
vzduchová priepustnosť), spôsobené určitými materiálmi a konštrukciami (ako sú balkóny, stenové panely). Skúsenosti 
užívateľov s užívaním budovy môžu takisto poukázať na aspekty hospodárnosti, ktoré by bolo možné riešiť. 

Po získaní uvedených informácií ich možno využiť na vypracovanie presných simulácií východiskovej hospodárnosti 
budovy a na vyhotovenie možností projektovania. V rámci Level(s) sú uvedené upravené pokyny, ako pristupovať 
k šiestim makrocieľom z hľadiska obnovy. V nasledujúcom rámčeku sú zhrnuté niektoré z hlavných oblastí, v ktorých 
možno zlepšiť hospodárnosť pomocou rámca Level(s). 

Ďalšie informácie: 

Zohľadňovanie makrocieľov a ukazovateľov z hľadiska významnej obnovy 

Makrocieľ Hlavné príležitosti na zlepšenie hospodárnosti 

Makrocieľ 1: 
Emisie 
skleníkových 
plynov a látok 
znečisťujúcich 
ovzdušie počas 

 Zlepšenie tepelnej efektívnosti plášťa budovy, ako aj riešenie iných druhov spotreby energie, 
ako je osvetlenie, vykurovanie a chladenie, môže prispieť k zlepšeniu celkovej kvality 
existujúcej budovy.  

 Pri obnove skeletu, dispozície a technického systému budovy sa súčasne môžu riešiť aspekty, 
v dôsledku ktorých je užívanie budov nepohodlné, napríklad:  
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životného cyklu 
budov 

- chlad, vlhkosť alebo prehrievanie a  

- vysoké prevádzkové náklady.  

 Možno posúdiť potenciál vlastnej výroby a vlastnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. 

 Posúdenie potenciálu obnovy s nízkymi zabudovanými emisiami CO2 na základe hodnotenia 
možností, ktoré sa okrem iných stavebných prvkov týkajú aj okien, izolácie, interiérového 
vybavenia, povrchových úprav a zariadenia na energiu z obnoviteľných zdrojov. 

Makrocieľ 2: 
Obehové 
životné cykly 
materiálov 
s efektívnym 
využívaním 
zdrojov 

Remodelácia budov, vnútorných priestorov a technických zariadení môže poskytnúť príležitosti na:  

 riešenie prípadných nedostatkov pri uspokojovaní súčasných a budúcich potrieb užívateľov, ako 
je potreba flexibilnejšej priestorovej dispozície, lepšej dostupnosti, spoločných priestorov 
a telepráce,  

 zníženie nákladovosti prevádzky nehnuteľností v súčasnosti a do budúcnosti. 

Makrocieľ 3: 
Efektívne 
využívanie 
vodných zdrojov 

Je pravdepodobné, že v dôsledku modernizácie a výmeny sanitačnej techniky a vybavenia, ako aj 
v dôsledku novej úpravy vonkajších plôch sa vytvoria príležitosti na: 

 špecifikovanie kohútikov, spŕch a vaní, ktoré sú efektívne z hľadiska spotreby vody, 

 zavedenie systémov na úsporu vody s využitím odpadovej vody z domácností a dažďovej vody, 

 zavedenie merania a monitorovania spotreby vody, 

 naprojektovanie nových zavlažovacích systémov s nízkou spotrebou vody a výber rastlín 
odolných proti suchu. 

Makrocieľ 4: 
Zdravé 
a pohodlné 
priestory 

Niektoré hlavné faktory, ktoré môžu ovplyvniť zdravé podmienky interiérových priestorov (vetranie, 
interiérové znečisťujúce látky, denné svetlo a hluk), vo svete po pandémii COVID-19 nadobúdajú nový 
význam vzhľadom na novú a zvýšenú mieru citlivosti na oblasť zdravia a hygieny. Remodelácia 
interných priestorov môže byť príležitosťou na realizáciu vylepšení a úprav vnútorných dispozícií 
a technických zariadení, napríklad prostredníctvom zavedenia:  

 denného svetla,  

 prirodzeného vetrania prievanom a  

 novej mechanickej ventilácie z bodového zdroja.  

Makrocieľ 5: 
Adaptácia na 
zmenu klímy 
a odolnosť proti 
zmene klímy 

Odolnosť existujúcej budovy proti zmene prostredia bude sčasti závisieť od pôvodných vlastností 
v návrhu, ale zároveň môžu existovať príležitosti na zlepšenie:  

 vnútorných dispozícií,  

 ventilačných kanálov,  

 hospodárnosti skeletu budovy a  

 systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie.  

Na budove (prípadne v jej okolí) možno uplatniť riešenia inšpirované prírodou (zelená infraštruktúra). 

Makrocieľ 6: 
Optimalizované 
náklady na 
životný cyklus 
a hodnota 

Nabádaním k dialógu medzi projektantskými tímami, klientmi a oceňovateľmi nehnuteľností možno 
lepšie zohľadniť dlhodobú hodnotu prvkov udržateľnosti pri oceňovaní trhovej hodnoty 
nehnuteľností.  

Schopnosť dobre naprojektovaných, zdravých a udržateľných budov zachovať si a vytvárať hodnotu, 
či už na základe minimalizovania nepriamych nákladov, vytvárania atraktívnych nehnuteľností alebo 
minimalizovania budúcich rizík, sa čoraz častejšie stáva rozhodujúcim faktorom, ktorý odlišuje 
jednotlivé nehnuteľnosti na trhu.  
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4.4. Zohľadňovanie udržateľnosti 4: Ako môže mať udržateľnosť pozitívny vplyv na trhovú hodnotu 
nehnuteľnosti 

Zámerom rámca Level(s) je zabezpečiť, aby sa v rámci hospodárskeho oceňovania budovy zachytila a zohľadnila 
hodnota udržateľnejších budov. Cieľom tohto procesu je zabezpečiť, aby sa v dôsledku očakávaných zlepšení 

dlhodobej hospodárnosti udržateľnejšej budovy znížili náklady na životný cyklus a aby to malo pozitívny vplyv na 
trhové hodnoty nehnuteľností, úverové podmienky a prenájmy. 

Preto rámec Level(s) popri poskytovaní nástrojov na stanovovanie priorít a meranie hospodárnosti podnecuje 
odborníkov v oblasti stavebníctva k tomu, aby posúdili, ako by udržateľnosť budovy mohla pozitívne ovplyvniť 

trhové oceňovania a znížiť vystavenie budúcim rizikám. 

 
Mnohí odborníci v oblasti stavebníctva sa so svetom oceňovania nehnuteľností stretávajú najmä prostredníctvom 
klienta, ktorý pravdepodobne uvedie, aké sú hlavné faktory ovplyvňujúce hodnotu projektu. Metódy používané na 
vypracovanie trhového ocenenia sa zvonku môžu javiť ako nepriehľadné, pričom sa zdá, že sa v nich vyzná iba klient, 
jeho poradcovia na trhu s nehnuteľnosťami a odborníci v oblasti oceňovania. 

Preto je dôležité, aby členovia projektantských tímov chápali, ako možno zohľadniť udržateľnosť v rámci niektorých 
popredných noriem oceňovania, ktoré sa používajú v celej EÚ. Je pozoruhodné, že traja poprední vydavatelia noriem 
oceňovania [Kráľovský inštitút autorizovaných znalcov (RICS), Európska skupina združení odhadcov (TEGoVA) a Rada 
pre medzinárodné ohodnocovacie štandardy (IVSC)] už začlenili udržateľnosť do svojich noriem oceňovania a kritérií 
na posudzovanie rizika. To znamená, že v rámci tohto procesu by sa už udržateľnosť v zásade mala zohľadňovať.  

V praxi vo väčšine projektov v rámci zohľadňovania aspektov udržateľnosti sa východiskový bod bude týkať energetickej 
hospodárnosti nehnuteľnosti na základe regulatórnych požiadaviek s cieľom poskytnúť informácie vo forme osvedčenia 
o energetickej hospodárnosti. Na Obrázok 4 je znázornené, ako na základe toho možno začať dialóg o rôznych prvkoch 
udržateľnosti, ktoré môžu mať aj hospodárske účinky (potenciálne vrátane trhovej hodnoty budovy). 

 
Obrázok 4: Objasnenie zložitých vzťahov v rámci oceňovania na trhu s nehnuteľnosťami. Prispôsobené na základe práce autorov 

Lutzkendorfa a Lorenza (2005)5 

 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment, 
Building Research & Information, ročník 33, č. 3, s. 212 – 234. 

Prvky udržateľnej budovy (príklady)
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Menšie vplyvy na životné prostredie Lepšia predajnosť a s tým spojené nižšie 
riziko neobsadenosti a vyššia stabilita 

peňažného toku

Výrazne nižšie prevádzkové náklady 
a náklady na údržbu

Výsledné hospodárske účinky

Väčšie pohodlie a lepšie životné podmienky 
užívateľov

Jednoduchosť vykonávania údržby, 
technických a recyklačných činností

Vyššia funkčnosť, prevádzkyschopnosť, 
trvácnosť a adaptabilita

Nižšie kompenzačné náklady a menšie 
riziko súdnych sporov v dôsledku 

syndrómov nezdravej budovy

Vyšší potenciál rastu nájomného

Prínosy týkajúce sa predchádzania 
strate nehnuteľnosti a menšie riziko 

prerušenia obchodnej činnosti

Zvýšenie produktivity 
užívateľa/obyvateľa

Vyššia cena a trhová hodnota 
budovy
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Ako možno uplatniť rámec Level(s) na oceňovanie nehnuteľností? 

Existuje značný potenciál, aby sa v rámci noriem v oblasti oceňovania nehnuteľností a hodnotenia rizika zachytili 
prínosy udržateľnejších budov a aby sa podporili dlhodobé investičné rozhodnutia. Ukazovateľ Level(s) 6.2 umožňuje 
používateľom podávať správy o potenciáli na zlepšenie hospodárnosti v rámci spoločného rámca Level(s), čo by malo 
hospodársky vplyv v troch kľúčových oblastiach:  

1. nižšie nepriame náklady (na základe minimalizovania prevádzkových nákladov); 

2. vyššie výnosy a stabilnejšie investície (na základe zvýšenia atraktívnosti nehnuteľností); 

3. nižšie riziko (na základe očakávania možného vystavenia riziku v budúcnosti). 

V Tabuľka 6 sa v členení podľa jednotlivých ukazovateľov spoločného rámca Level(s) uvádza, či zlepšenie 
hospodárnosti môže mať potenciál ovplyvniť niektorú z týchto troch oblastí (prípadne všetky tri oblasti). Týmto 
spôsobom môžu byť používatelia rámca Level(s) lepšie informovaní, keď komunikujú s odhadcami, predovšetkým 
pokiaľ ide o pochopenie a sprostredkovanie toho, ako rozhodnutia vo fáze návrhu, ktoré zlepšujú udržateľnosť, môžu 
vytvoriť hodnotu. 

Tabuľka 6: Potenciálny vplyv jednotlivých ukazovateľov rámca Level(s) na oceňovanie nehnuteľnosti alebo hodnotenie rizika 

Základné ukazovatele rámca Level(s) 

Potenciálny vplyv na budúce výnosy a na vystavenie riziku 

1. Vyššie výnosy 
v dôsledku uznania 

na trhu 
a v dôsledku dopytu 

2. Nižšie prevádzkové 
náklady a náklady na 

údržbu 

3. Budúce vystavenie 
riziku zvýšených 

nepriamych nákladov 
alebo straty príjmu 

1.1. Spotreba energie vo fáze užívania    

1.2. Potenciál globálneho otepľovania 
v rámci životného cyklu    

2.1. Výkaz množstiev, materiálov a životností    
2.2. Odpad a materiály pri výstavbe 
a demolácii    

2.3. Návrh zameraný na adaptabilitu 
a renováciu    

2.4. Návrh zameraný na demontáž, opätovné 
použitie a recyklovateľnosť    

3.1. Spotreba vody vo fáze užívania    

Posudzovanie životného cyklu (LCA) v rámci 
koncepcie „od kolísky po hrob“    

4.1. Kvalita vzduchu v interiéri    

4.2. Čas mimo intervalu tepelnej pohody    

4.3. Osvetlenie a vizuálne pohodlie    

4.4. Akustika a ochrana proti hluku    

5.1. Ochrana zdravia užívateľa a tepelná 
pohoda    

5.2. Vyššie riziko výskytu extrémnych 
poveternostných podmienok    

5.3. Udržateľné odvodňovanie    

6.1. Náklady na životný cyklus    
6.2. Tvorba hodnoty a vystavenie riziku     
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