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„... investori a developeri

rezidenčných projektov si

môžu značne uľahčiť rýchlejšiu

a ziskovú premenu stavebného

a realitného priemyslu smerom
k nízkouhlíkovej zelenej
ekonomike.“
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Zhrnutie

VZOROVÝ ZELENÝ DOM CERTIFIKOVANÝ ROCBC V BUKUREŠTI: ALESONOR’S „AMBER GARDENS“

Podpora výstavby šetrných budov prostredníc
tvom dôveryhodného, nákladovo efektívneho
certifikačného programu predstavuje príležitosť
pre rezidenčných investorov a developerov
rozlíšiť kvalitu a environmentálne aspekty
ich stavebných projektov a zároveň vzdelávať
spotrebiteľov o finančných a iných výhodách.
Finančné inštitúcie – poskytovaním Zelených
hypoték viazaných na certifikované šetrné
budovy – môžu výrazne znížiť riziko hypo
tekárneho zlyhania a zvýšiť oceňovanie aktív
domov, ktoré financujú, a preto môžu ponúkať
nižšie náklady na financovanie. Nižšie finančné
náklady poskytujú kupcom nehnuteľností
väčšiu kúpnu silu na investíciu do zlepšenej
kvality výstavby, pretože Zelená hypotéka
má oceniť významné zníženie nákladov na
energiu, opravy a zdravie tých, ktorí šetrné
budovy kupujú. Zelené hypotéky tiež môžu
pomôcť trhu lepšie oceniť pridanú hodnotu
takejto pôžičky tak, aby mohol na začiatku
správne investovať.
Táto iniciatíva vytvára konzorcium medzi banka
mi, investorom, klientom a Slovenskou radou
pre zelené budovy na certifikáciu ekologických
rezidenčných projektov, ktoré sú šetrné voči
životnému prostrediu, energeticky efektívne
oproti štandardnej ponuke a prináša finančné,
sociálne a environmentálne benefity. Zvýšené
úspory energie a ďalšie finančné výhody (ako
je zlepšenie kvality vnútorného prostredia
a nižšie náklady na opravy a údržbu domov),
podstatne znižujú riziko zlyhania hypotéky, čo
umožňuje znížiť mesačnú úrokovú sadzbu. To
umožňuje zákazníkom investovať do energeticky
efektívnejšieho a šetrnejšieho bývania a zároveň
znížiť celkové mesačné náklady v porovnaní so
štandardným bývaním (tzv. mesačné náklady
na vlastníctvo).
Zavedenie takéhoto finančného produktu je
veľmi aktuálne v súvislosti so súčasnými pod
mienkami na trhu a európskymi smernicami,
ktoré vyžadujú posun smerom k budovám
s nulovou spotrebou energie, významnému
zníženiu stavebnému odpadu a zníženej to
xicite stavebných materiálov, ako pre všetky
nové, tak i pre existujúce budovy. Rastúce
obavy o energetickú bezpečnosť a výhľadovo
rastúce náklady na energiu podporujú
4|

taktiež rezidenčné projekty, ktoré k výstavbe
a prevádzke v y žadujú menej nákladné
a obnoviteľné zdroje. Výstavbou certifikovaných
šetrných budov môžu investori a developeri
výrazne uľahčiť transformáciu stavebného
a realitného priemyslu smerom k nízkouhlí
kovej ekonomike.
Tento projekt je podporovaný Generálnym
riaditeľstvom Európskej komisie pre en
ergetiku (DG Energy). Jedným z hlavných
cieľov je zosúladiť certifikáciu zelených budov
s rámcovou politikou Generálneho riaditeľstva
pre životné prostredie. Je pritom potrebné
zamerať sa aj na environmentálne hodno
tenie uhlíka/životného cyklu a viesť projekt
smerom k cirkulárnej ekonomike. Projekt je re
alizovaný Slovenskou radou pre zelené budovy
a je podporovaný poprednými akademickými
inštitúciami v danej oblasti, vrátane Université
Libre de Bruxelles a kodanského centra pre
energetickú účinnosť. Partnerstvo je uzavreté
v rámci Programu OSN pre životné prostredie
a Dánskej technickej univerzity.

Program Zelené budovy certifikovaný
Slovenskou radou zelených budov
pripravuje staviteľov a priemysel
na dôležité nariadenia EÚ 2020 pre
budovy s nulovou spotrebou energie, znižovanie stavebného odpadu,
používanie netoxických materiálov
a znižovanie environmentálneho dopadu výroby týchto materiálov.

Príležitosti a výzvy pre
rezidencné budovy

Energetická účinnosť a úspornosť domu,
úroveň jeho kvality pri navrhovaní, výstavba
a jeho následné využívanie spolu úzko súvisia.
Strach z financovania bankami často vedie
záujemcov o nehnuteľnosť k rozhodnutiam,
ktoré pre nich nie sú výhodné. V dôsledku toho
si nedovolia investovať viac do procesu ich
navrhovania a výstavby. Často si vyberajú stavby
podľa ceny za meter štvorcový a výsledkom
potom môžu byť napríklad vyššie náklady na
vykurovanie a chladenie. Takéto domy navyše
vyžadujú viac údržby, častejšie rekonštrukcie
a ich hodnota rýchlejšie klesá v porovnaní so
šetrnými „zelenými domami“.

Certifikované Zelené domy majú oproti
štandardným domom o 9 % vyššiu

predajnú cenu. Zelené domy v štúdii

dosiahli v priemere 20-30 % úspory

energie a vody v porovnaní s domami,
ktoré boli postavené podľa bežných
štandardov.

Najvýhodnejší čas na investovanie do energetickej
účinnosti a ďalších zelených prvkov domu je
úplne na začiatku – počas vytvárania prvých
návrhov. Týka sa to najmä „plášťa budovy“, teda
strechy, okien a stien. Tieto prvky významne
prispievajú k energetickej účinnosti domu,
avšak ich vylepšovanie po dokončení výstavby
je problematické a nákladné.
Zo štúdie z roku 2013, ktorá sa týkala 71 000 do
mov a porovnávala riziká zlyhania v energeticky
účinných a zelených domoch so štandardnými
domami vyplynulo, že v zelených domoch je
o 32 % menšie riziko zlyhania (nesplatenia) hypo
téky. Domy, ktoré prekročili minimálny štandard,
ktorý bol v štúdii považovaný za „zelený“, mali
ešte nižšie riziko zlyhania. Ročná úspora energie
pre zelené domy môže zodpovedať jednej alebo
dvom hypotekárnym splátkam ročne.1

1; 2; 3; 4

Z ďalšej komplexnej akademickej štúdie, ktorá
bola zameraná na riziko hypotekárneho zlyhania,
vyplynuli nasledovné skutočnosti:
–– zlyhanie je o 32 % menej pravdepodobné,
ak sa dom nachádza v blízkosti nejakého
chráneného územia
–– zlyhanie je o 34 % menej pravdepodobné,
ak sa v blízkom okolí domu nachádza
najmenej 16 maloobchodných predajní
–– zlyhanie je o 58 % menej pravdepodobné,
ak sa dom nachádza v oblasti, kde
najmenej 30 % obyvateľov dochádza
do práce metrom/prímestským vlakom.2
Štúdia z júna 2014, ktorá sa týkala viac ako 1,6
milióna domov v Severnej Amerike, dospela
k záveru, že certifikované Zelené domy majú
oproti štandardným domom o 9% vyššiu
predajnú cenu. Zelené domy v štúdii dosiahli
v priemere 20-30 % úspory energie a vody
v porovnaní s domami, ktoré boli postavené
podľa bežných štandardov. Vzhľadom na nižšiu
úroveň štandardov a podobné nízke ceny
energie môžeme na realitnom trhu očakávať,
že zelené domy budú mať podobne zvýšenú
cenu a hodnotu, ako sa uvádza v štúdii.3,4
Medzi najčastejšie príčiny predčasného
poškodenia domu, ktoré ovplyvňujú jeho
energetickú účinnosť, vizuálnu príťažlivosť
aj finančnú hodnotu, patrí nedostatočná a/
alebo nesprávne nainštalovaná tepelná izolácia
a hydroizolácia. Riešenia zelených budov musia
byť navrhnuté a domy musia byť vybudované
takým spôsobom, aby boli odolné a trvácne. Zníži
sa tým potreba častých opráv a ich a náročnosť.
Ak má majiteľ domu alebo člen jeho rodiny
zdravotné problémy, môže to mať významný
vplyv na jeho schopnosť splácať finančné záväzky.
Ponuka zdravých domov v hypotekárnych
portfóliách bude teda výhodnejšia pretože:

–– sa zníži pravdepodobnosť nehôd, ktoré
môžu nastať pri nedostatočnom osvetlení
a v dôsledku nesprávne nainštalovaného
elektrického vedenia;
–– sa zabráni ťažkostiam v dôsledku vysta
venia prchavým organickým zlúčeninám
(VOC), formaldehydu, azbestu, olovu,
plesniam a radónu (výberom zdravších
stavebných materiálov a použitím vhod
ných techník izolácie a rekonštrukcie);
–– bude možné zabrániť problémom pri
vystavení oxidu uhoľnatému a tabako
vému dymu (vďaka lepšiemu vetraniu).
Vďaka rozumnému financovaniu je možné získať
dostupné zdroje už na začiatku procesu výstavby
domu. Majiteľovi domu umožní kompenzovať
včasné investície do kvality a energetickej hos
podárnosti domu (prostredníctvom mesačných
splátok hypotéky) tým, že ušetrí peniaze vďaka
zníženým mesačným poplatkom za energie
a opravy. Z vyššie uvedeného vyplýva, že banky,
ktoré ponúkajú hypotéky, môžu ponúkať ako
výhodu nižšie náklady na financovanie. Pre banky
to však neznamená stratu ziskovosti – naopak,
budú z toho profitovať, vďaka lepšej miere
splácania zo strany klienta a vyššej dlhodobej
hodnote financovaných nehnuteľností. V na
sledujúcej časti si predstavíme ďalšie výhody,
ktoré pramenia z podpory zelenších domov.
Budovy zodpovedajú v Európe za viac ako
30 % celkovej spotreby energie a 40 %-50 %
emisií CO2.
Kľúčové právne predpisy EÚ vedú k výraznému
zlepšeniu kvality, energetickej účinnosti
a ekologickosti domov. Začínajú platiť už teraz
a v nasledujúcich rokoch sa stav bude neustále
zlepšovať. Od roku 2020 sa vyžaduje, aby sa
stavali domy s takmer nulovou spotrebou energie
(Net Zero Energy Buildings). Tieto vyžadujú
veľmi málo energie na vykurovanie, ktorá by
mala byť pokrytá čo najviac z obnoviteľných
zdrojov. Taktiež je potrebné zvýšiť množstvo

- odkazy v článku viď strana č. 18
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stavebného odpadu, ktorý má byť likvidovaný
inak, než odvozom na skládku. Momentálne tvorí
takýto odpad cca 25 % a jeho objem sa musí
zvýšiť na 70 %. Je potrebné zohľadniť významné
obmedzenia, ktoré sa týkajú toxických chemikálií
povolených v stavebných materiáloch. Okrem
toho je nutné plniť požiadavky na zverejňovanie
chemikálií používaných pri výrobe materiálov
(napr. právne predpisy REACH).
Rozumné finančné mechanizmy, ako sú
programy Green Homes (Zelené domy) a Green
Mortgages (Zelené hypotéky), pripravujú odvetvie
stavebníctva a realitný trh na tieto právne
podmienky. Vďaka nim budú mať „priekopníci“
v oblasti šetrných budov finančné nástroje na to,
aby dodávali tieto stavby na trh už teraz alebo
v blízkej budúcnosti. Vytvorí sa tým výhodná
obchodná príležitosť pre všetky zúčastnené
strany.
Väčšina krajín (v Európskej únii všetky) vyžadujú
osvedčenia o energetickej hospodárnosti
pre nové budovy ako aj pre už existujúce
budovy, ktoré čaká predaj, prenájom či väčšia
rekonštrukcia. Náklady na energetický audit
preto už nie sú voliteľnými alebo dodatočnými
nákladmi. Patria medzi povinné náklady pre
realitných developerov.
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Na Slovensku prebralo záštitu nad témou
Green Homes/Zelených domov organizácia
Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC),
ktorá už 9 rokov organizuje konferencie
a semináre v odborných kruhoch či pre
širšiu verejnosť. SKGBC podporuje projekty
šíriace osvetu so „zelenými“ riešeniami budov,

udržateľnou výstavbou a témy, ktoré sa týkajú
nízkouhlíkovej ekonomiky v stavebníctve.
SKGBC vedie na Slovensku projekt Smarter
Finance for Families v spolupráci s konzorciom
16 krajín v rámci EÚ+.

Dôsledky

Je potrebné konat

Ekonomické

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a dôsled
ky je nutnosťou zapojiť do procesu finančný
sektor, rezidenčných investorov/developerov
a ďalších poskytovateľov riešení pre rozvoj
energeticky účinných a ekologických domov.
Ide o nevyhnutné a ekonomicky výhodné rie
šenie, ktoré zníži finančné riziko pre hypote
kárne portfóliá. Hypotekárne portfólia bánk
budú výhodnejšie, ak si majitelia domov vy
berú rozumné a nákladovo efektívne domy,
s dlhodobým finančným výhľadom na danú
nehnuteľnosť. A to už vo fáze, keď sa rozho
dujú pre hypotéku a kúpu domu. Investori/
developeri a poskytovatelia riešení pre ze
lené budovy zohrávajú pri razení tejto cesty
veľmi dôležitú úlohu.

Rastúce náklady na energiu a relatívne
nedostatočná energetická účinnosť domov
budú mať za následok vyššie mesačné výdavky
domácností. V dôsledku toho sa obmedzí
schopnosť klientov splácať úver. Nízka
kvalita budov zvyšuje náklady na údržbu/
opravy a znižuje budúcu trhovú hodnotu
domov v prípade, že ich banka opätovne
prevezme. Zvyšujú sa tým potenciálne straty
hypotekárnych portfólií. Rastú aj náklady na
úvery pre potenciálnych klientov (majiteľov
domov).

Sociálne

Strata energetických dotácií bez primeranej
prípravy ovplyvní všetky domácnosti – bez
ohľadu na úroveň ich príjmov. Obzvlášť
nepríjemne to zasiahne skupinu pracujúcich
s priemernými a nízkymi príjmami, pretože
účet za energiu tvorí vyššie percento ich platu.
Navyše zvyknú obývať domy nižšej kvality
(a teda s nižšou energetickou účinnosťou,
hoci sú menšie).
Neistá energetická bezpečnosť a energetická
závislosť tiež znižuje politické možnosti, ako
vyjednávať s agresívnymi krajinami, čo môže
následne viesť ku konfliktom.

Ekologické
Pri plánovanom rozsahu výstavby sa neustále
zvyšuje negatívny vplyv stavby domov na životné
prostredie. Okrem toho má neblahý vplyv aj na
zásoby konvenčných fosílnych palív a dodávku
prírodných neobnoviteľných zdrojov.

na výzvy v oblasti bezpečnosti
“ Vzhľadom
a predpokladané dlhodobé náklady na konvenčné

dodávky energie, a zároveň nízke náklady na prevádzku
a údržbu Zelených domov, by Zelená hypotéka mala byť
jasnou voľbou pre tie banky, ktoré chcú znížiť rizikovosť
svojho úverového portfólia.

”

Steven Borncamp
Projektový riaditeľ, SMARTER Finance for Families
Hlavný autor, Green Homes & Green Mortgage program

Príkladom môže byť aj prestavba staršieho
slovenského rodinného domu z 50-tych
rokov nachádzajúceho sa pri Šali, ktorú
investor prestaval na moderný zdravý
dom podľa základných princípov, ktoré sú
rovnakým základom pre Zelené budovy
a domy. V projekte Renovactive určili ako
základné princípy nasledovné kroky:
1) Kvalitné zateplenie šikmej strechy
a pokládka kvalitnej krytiny. Zväč
šenie obytnej plochy domu dosiahli
prestavbou podkrovia na obytné, pri
čom sa dostatočne zabezpečilo pred
prehrievaním.
2) Výmena a zväčšenie okien. Zväčšením
plochy okien sa zaistilo správne pre
svetlenie a prísun čerstvého vzduchu
v každej miestnosti na každom podlaží.
3) F u n k č n é d i s p o z i č n é r i e š e n i e
s otvoreným priestorom na presvetle
nie a prevetrávanie domu cez hlavné
schodisko. Poslúžilo ako šachta ktorá
zabezpečí prirodzené presvetlenie a
vetranie pomocou komínového efektu.
Nekvalitný vydýchaný vzduch sa odvá
dza cez automatizované strešné okno
nad schodiskovou šachtou.
4) Vonkajšie rolety poslúžia na tienenie
ako dynamická ochrana proti slnku
a tepelná ochrana proti prehrievaniu
vnútorného prostredia.
5) Systém hybridného vetrania kombi
nujúci mechanické a prirodzené vet
ranie pomocou automatizácie okien
a vykurovania. (V lete sa dom chladí
pomocou komínového efektu a v zime
sa o kvalitu vzduchu stará mechanické
vetranie.
6) Moderný vykurovací systém, zateplenie
stien, podláh a minimalizácia tepelných
mostov dosiahli lepšie parametre ener
getickej efektívnosti a tepelný komfort
domu.
7) Etapizácia rekonštrukcie rozčlenená
na niekoľko etáp (rekonštrukčné práce
rozdelené v čase podľa finančných
prostriedkov).
V roku 2019 bol ako projekt renovácie
odprezentovaný aj širšej a odbornej ve
rejnosti v rámci programu Renovactive. | 7

Co je to Zelený dom?

Existuje viac prístupov k tomu, ako vytvoriť
zelenú budovu. Všetky sú však ohľaduplné pri
navrhovaní, výstavbe i prevádzke. Minimalizujú
alebo úplne eliminujú vplyvy výstavby a prevádz
ky domu na životné prostredie. Tu sú niektoré
hlavné aspekty Zelených domov:

Energetická účinnosť a zelená energia
Zelený dom minimalizuje spotrebu energie.
Využíva pritom princípy „bioklimatického
dizajnu“ – kvalitný obvodový plášť s výrazne
zlepšenou izoláciou a lepšími dverami a oknami
a tiež efektívnejším vykurovaním, vetraním
a klimatizáciou (HVAC) či prirodzeným vetraním.
Okrem toho uplatňuje princípy energeticky
pasívneho domu.

Využívanie zelenej energie (vytvorenej v samot
nom dome, alebo dodanej prostredníctvom
dodávateľov energie) vedie ku zníženej alebo
nulovej spotrebe energie získanej z fosílnych
palív.

Umiestnenie

Pri výstavbe zeleného domu sa nevyužíva
pôda, ktorá významne prispieva k biodiverzite
alebo zeleným plochám mesta. Poloha domu
znižuje škodlivý vplyv dopravy tým, že umožňuje
prístup k verejnej doprave alebo majú majitelia
nehnuteľností základné potreby (nakupovanie,
stravovanie, školy, atď.) na dosah, v pešej
dostupnosti.

Udržateľné a zdravé materiály

Zelené domy využívajú materiály, ktorých
výroba je bezpečná a nie sú toxické pre ich
obyvateľov. Vyberajú sa také stavebné materiály,
ktoré sa vyrábajú v blízkosti staveniska, aby
sa minimalizoval negatívny vplyv dopravy.
Odporúča sa používanie materiálov, ktoré sa dajú
recyklovať a prvkov, ktoré sa dajú znovu využiť
za iným účelom. Tak sa docieli, že neskončia na
skládke ako odpad. Odolné materiály znamenajú
nižšie náklady na opravu, menej stavebného
odpadu a časom i menší škodlivý vplyv na
životné prostredie.

Kvalita vnútorného vzduchu

Na zabezpečenie zdravého a príjemného vzduchu
sa používajú technologické riešenia, ktoré
zároveň zahŕňajú spätný zisk tepla z odvádzaného
vzduchu. Tým sa znižuje energetická náročnosť
prevádzky pri neustálom zabezpečení dostatku
čerstvého vzduchu s minimom škodlivín. Do
domácností sa vyberajú netoxické farby, nátery
a lepidlá.
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Bioklimatický dizajn: osvetlenie, tienenie
a pod.

Zelené domy využívajú princípy „bioklimatického
dizajnu“. Patrí medzi ne tienenie slnečného
žiarenia v lete a podpora slnečného žiarenia
v zime – pomocou premyslenej orientácie
budovy a umiestnenia okien a svetlíkov. Listnaté
stromy v zime zhadzujú listy, aby umožnili
slnečným lúčom preniknúť dovnútra, zatiaľ čo
vždyzelené stromy pôsobia ako ochrana pred
silným zimným vetrom. Vnútorné osvetlenie je
navrhnuté tak, aby zaistilo bezpečné, produktívne
a príjemné prostredie s minimálnou spotrebou
energie. V zelených domoch sa využívajú riešenia,
ktoré zabezpečujú, že sa prirodzené denné
svetlo dostane do budovy, pričom sa budova
neprehrieva.

Stavenisko a správa majetku

Počas procesu výstavby zeleného domu sa
vykonávajú dôležité kroky, aby sa zabezpečilo,
že budova nepoškodí ani nezničí okolité
prostredie (zníženie/odstránenie erózie, ochrana
existujúcich stromov a biodiverzity v danej
lokalite). Obyvatelia navyše dostávajú informácie
a majú k dispozícii podmienky (napr. priestor na
kompostovanie, priestor vyhradený na triedenie
odpadu určeného na recykláciu, atď.) na to, aby
mohli bývať ekologicky. Zabezpečí sa tak, že dom
bude mať v priebehu času neutrálny až pozitívny
vplyv na planétu. Pri terénnych úpravách sa
uplatňuje kreativita a uprednostňujú sa pôvodné
druhy rastlín. Vďaka tomu sa minimalizujú
„mestské tepelné ostrovy“ a znižuje sa potreba
pesticídov, hnojív a zavlažovacích systémov.

Ďalšie zásady ekologického dizajnu

Zelené domy sú navrhnuté tak, aby boli odolné –
aby sa minimalizovali opravy a náročné stavebné
práce, ak si v budúcnosti budú vyžadovať úpravy.
Inteligentný dizajn umožňuje rôzne spôsoby
využitia domu v prípade, že sa potreby rodiny
zmenia alebo dom zmení majiteľa, ktorý bude
mať iné potreby. Zásady zelenej výstavby si
vyžadujú lepšie plánovacie úsilie a „integrovaný
dizajn“ z rôznych odborov. Zabezpečia sa tým
optimálne výsledky, maximalizuje sa využitie
priestoru, zabráni sa nákladným konštrukčným
chybám a minimalizuje sa tvorba odpadov počas
procesu výstavby.

Prehľad hodnotiacich kritérii pre Zelené
domy podľa zavádzanej certifikácie
SKGBC a v zmysle programu (GREEN
HOME)

Tento prehľad ukazovateľov výkonu (viď. Príloha
2) objasňuje kritériá, ktoré je potrebné splniť,
aby bolo možné projekt certifikovať vstupnou
certifikačnou organizáciou ako projekt schválený
ako Zelený dom. Prehľad ukazovateľov výkonu pre
rodinné domy, určené pre jednu rodinu a domy
s viacerými bytovými jednotkami je k dispozícii
v Prílohe 2 k tomuto dokumentu.

Príkladom ekologického výrobku je izolácia z minerálnej
vlny s ECo SETM technológiou na biologickom základe
bez formaldehydu a urbanScapeTM riešením ľahkej
zelenej strechy, vďaka ktorým sa spoločnosť KNAUF
Insulation stala prvým schváleným poskytovateľom
riešení pre projekt Zelené domy. Toto riešenie
prispieva k energetickej účinnosti, udržateľnosti
a využívaniu zdravých materiálov a naplneniu kritérií
kvality vzduchu vnútorného prostredia.

Strešné okná VELUX, ktoré poskytujú
prirodzené denné svetlo a prirodzenú
ventiláciu, využívajú trvalo udržateľne
vyťažené lesné produkty.

Ako funguje certifikácia
Zelených domov?

Proces poradenstva a certifikácie zaisťuje, že
investor v oblasti nehnuteľností úspešne spĺňa
kritériá programu. Tento proces zahŕňa úzku
spoluprácu medzi certifikátorom, investorom,
ktorý hľadá certifikáciu pre svoj projekt,
a projektovým tímom a poskytovateľmi riešení,
ktorí vykonajú potrebné opatrenia. Postup je
nasledovný:

Investor

bývania – predbežná analýza

júc potenciálnych kupcov o programe

podpisuje

„predcertifikačnú Nie je nevyhnutné vyberať ako prispievateľov
do projektu poskytovateľov riešení, ktorí boli

dohodu“, v ktorej sú uvedené kroky, ktoré schválení v rámci Green Homes. Ich určenie
majú byť vykonané, a spôsob, akým budú však má za cieľ pomôcť projektovým tímom

rýchlo identifikovať kvalifikované spoločnosti,

hodnotené. Po podpise tohto dokumentu ktoré preukázateľne pomohli zeleným domom
môže developer začať uvádzať na trh získať požadovanú certifikáciu.

svoj projekt ako „predcertifikovaný ako Označenie rezidenčného projektu ako
Plánovanie projektu ekologického Zelená budova (Green Home)“ informu- projektu s certifikáciou Zelený dom
Investor, ktorý zvažuje certifikáciu svojho
projektu, môže požiadať o predbežnú certifi
kačnú kontrolu, aby – bez nákladov alebo za
nízku cenu – rýchlo posúdila uskutočniteľnosť
získania certifikácie Green Homes organizáciou
SKGBC. Investor sa stretne, aby prediskutoval
projektové ciele (umiestnenie, stavebný prístup,
energetická náročnosť, cenový cieľ atď.), ktoré
chcú sledovať. Tento proces zahŕňa odhad
uskutočniteľnosti v bodovom porovnaní so
stanovenými kritériami.
POZNÁMKA: Dôrazne sa odporúča začať
tento proces čo najskôr, a to aj pred vybraním
dodávateľa.

Registrácia a podpis „predcertifikačnej
dohody“
Investor, ktorý chce pokračovať v certifikácii
Zeleného domu, zaregistruje svoj projekt.
Certifikátor v spolupráci s projektovým
tímom zhromaždí informácie, ktoré už boli
potrebné pri predbežnej analýze a ďalej
definujú dosiahnuteľné kritériá. Investor a
certifikátor sa dohodnú na tom, aké kritériá
budú dosiahnuté, a ktoré zaistia minimálne
potrebné skóre a všetky povinné požiadavky na
splnenie stanovených kritérií certifikovaného
projektu Zeleného domu.

a zelených kritériách, ktoré sledujú.

U projektov oprávnených pre program Zelených
hypoték ponúkaných v partnerskej banke je to
tiež indikátor toho, že tento potenciálny finančný
prínos može byť uvedený (pozri „Ako program
Zelená hypotéka funguje?“ nižšie)

Pokyny pre rezidenčný projekt
s certifikáciou Zelený dom
Certifikátor a kvalifikovaný energetický audítor
sa stretávajú a radia projektovému tímu projektu
v priebehu celého procesu navrhovania,
výstavby a uvádzania do prevádzky, aby projekt
viedol k úspešnému splneniu kritérií certifikácie
Zelené domy. Tento proces je navrhnutý tak,
aby projekty spĺňali alebo prekračovali zhodu
s požiadavkami programu a aby pri uzatvorení
projektu nedošlo k žiadnym negatívnym
prekvapeniam. Prostredníctvom programu
„Green Homes Approved Solution Provider“
môžu projektové tímy jednoducho identifikovať
spoločnosti pomocou technológií, materiálov,
ďalších produktov a služieb, ktoré prispejú
k dosiahnutiu nevyhnutných ekologických
kritérií pre projekt.

Po dokončení projektu certifikátor a kvalifikovaný
energetický audítor skontrolujú projekt tak, ako
bol navrhnutý, aby potvrdili, že boli splnené
kritériá z predcertifikačnej dohody. Certifikátor
overí, či noví majitelia získali dosť informácií
na to, aby mohli svoj dom obývať energeticky
účinným a ekologickým spôsobom. Projektový
tím je oboznámený s finálnym výsledkom.
Buď získa oznámenie o úspešnej certifikácii
projektu alebo informácie o opatreniach, ktoré
ešte musí prijať.

Ponúknite kupujúcim Zelenú hypotéku
Projekty, ktoré usilujú o certifikáciu Zelené
domy, by mali už na začiatku rokovať so
zúčastnenými bankami, ktoré súhlasia
s upisovaním Zelených hypoték. Výhodou
týchto úverov sú menšie finančné náklady
vďaka ekologickej hospodárnosti a zníženiu
nákladov na každodennú prevádzku domu
(viď. kapitola „Čo je to Zelená hypotéka?“).

Monitorovanie programu
Príjemcovia certifikácie Zelené domy súhlasia
s tým, že budú poskytovať informácie
o nákladoch na energiu vo svojich domovoch
a prevádzkovať nehnuteľnosť podľa odporúčaní,
ktoré dostanú pri jej kúpe. Tieto údaje prispejú
k zlepšeniam v budúcnosti a budú užitočné
pre rôzne zainteresované strany, ktoré sa
zaujímajú o environmentálne a finančné
výsledky programu.
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Co je to
Zelená hypotéka?

Zelená hypotéka je jedinečný hypotekárny
produkt, zameraný na bývanie. Ponúkajú ho
zúčastnené banky, ktoré odmeňujú nákup
certifikovaného Zeleného domu zníženou
úrokovou sadzbou – vďaka nižšiemu riziku
nesplatenia hypotéky a vyšším hodnotám
Zelených domov v porovnaní so štandardnými
domami.
Podľa vyššie uvedenej definície bude mať
certifikovaný rezidenčný projekt Zelené domy
výrazne znížené poplatky za služby a opravy.
Domácnostiam to umožní ušetriť viac peňazí,
ktoré budú môcť použiť na splácanie hypotéky.
Táto úspora pre majiteľa Zeleného domu
výrazne znižuje riziko zlyhania hypotéky
v porovnaní so štandardnými domami. Na
oplátku banka zníži mesačnú úrokovú sadzbu,
ktorá bude nižšia než u podobných produktov
pre štandardné domy. Dôvodom je nižšie riziko
zlyhania a vyššia predajná cena Zelených domov
v portfóliu banky, ktorá ponúka Zelené hypotéky.

„Celkové mesačné náklady na vlastníctvo“
domu sa však znižujú, pretože mesačné

CERTIFIED BY

SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

Certifikácia Zelené domy je pre partnerské banky indikátorom, že rezidenčný
projekt bol dokončený a spĺňa potrebné kritériá na získanie finančných výhod
Zelenej hypotéky.

úspory energie a nižšia úroková miera

hypotéky kompenzujú mierne navýšenú
pôžičku potrebnú na kúpu domu, ktorý
má nárok na Zelenú hypotéku.

Kým Zelené domy si vyžadujú inovatívny
prístup, nemusí to nevyhnutne znamenať
zvýšenie celkových nákladov projektu. Môžeme
počítať s dodatočnou investíciou vo výške 5 až
15 % na stavebné náklady. Je to investícia do
vyššej kvality, zníženia prevádzkových nákladov
a environmentálnej efektivity Zeleného domu.
„Celkové mesačné náklady na vlastníctvo“ domu
sa však znížia. Mesačné úspory energie a nižšia
úroková sadzba hypotéky totiž kompenzujú
mierne navýšenie úveru, ktoré je potrebné
na zakúpenie domu, ktorý spĺňa kritériá pre
Zelenú hypotéku. Väčšia časť tejto platby za
ekologické náklady prispieva ku skvalitneniu
stavby. To umožňuje investorovi/developerovi,
aby neprichádzal o svoj zisk v prípade ďalších
investícií – a zároveň sa kupujúcemu nezvyšujú
mesačné náklady na vlastnenie nehnuteľnosti.
Týmto sa transakcia zjednodušuje pre všetky
strany.
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SKGBC organizuje workshopy a vytvorila
vzdelávaciu brožúru pre záujemcov
o kúpu domov, v ktorej informuje
o finančných, zdravotných a iných
výhodách zodpovedného financovania
(s pomocou úverov) pri kúpe Zelených
domov.

Ako program Zelená
hypotéka funguje?

Zelená hypotéka je poskytovaná
prostredníctvom konzorcia medzi
zúčastnenou bankou, realitným
investorom/developerom, ktorý
súhlasí s plnením kritérií programu, záujemcom o dom, ktorý
sa zaujíma o výhody programu
a Slovenskou radou pre zelené
budovy (SKGBC), ktorá riadi tento
proces a vyhodnocuje projekt po
jeho dokončení.

Luca Bertalot, generálny tajomník Európskej hypotekárnej federácie, ktorý podporil
program Green Mortgage (Zelená hypotéka)
a prednášal na workshope „Changing Finance, Financing Change“ („Zmena financovania, financovanie zmeny“).

Identifikácia partnerských bánk
SKGBC a budúce partnerské banky súhlasia so
spoločným spravovaním a propagáciou progra
mu Zelené hypotéky. Program je sprístupnený
všetkým kvalifikovaným bankám, ktoré ponúka
jú hypotéky na bývanie na Slovensku a súhlasia
s požadovanými kritériami. Partnerská banka
bude naďalej zodpovedá za všetku finančnú
starostlivosť spojenú s jej normálnym procesom
upisovania hypoték. Partnerská banka bude
súhlasiť s prijatím kritérií SKGBC a s procesom
certifikácie. Na základe týchto kritérií sa bude
rozhodovať o tom, ktoré rezidenčné projekty
sú kvalifikované na získanie výhodných pod
mienok Zelenej hypotéky. Partnerská banka
tiež súhlasí s ponúkaním podstatne zníženej
úrokovej sadzby, úmernej zníženiu rizika zly
hania hypotéky a zvýšeniu dlhodobej hodnoty
domov, ktoré spĺňajú podmienky pre Zelenú
hypotéku. Toto cenové zvýhodnenie musí byť
výrazné v porovnaní s normálnou ponukou na
trhu. Nesmie byť kompenzované dodatočný
mi poplatkami a musí trvať počas celej doby
hypotéky.

Propagácia výhod pre
„predcertifikované“ Zelené domy
Investor/Developer súhlasí s tým, že na za
čiatku procesu vytvorí rezidenčný projekt na
základe kritérií Zelených domov a podpíše
„predcertifikačnú dohodu“ (viď. „Ako funguje
certifikácia Zelených budov?“). Investor/deve
loper sa stretne s certifikátorom a partnerskou
bankou/bankami a prerokuje s nimi zapojenie
projektu do programu Zelená hypotéka. Na
základe dohody týchto partnerov a „pred
certifikačnej dohody“ môže developer začať
uvádzať na trh svoj projekt ako „predcerti
fikovaný pre Zelené domy“. Zároveň môže
informovať potenciálnych kupujúcich o tom,
že budú mať špeciálnu zľavu na financovanie
prostredníctvom programu Zelená hypotéka.
Investor/developer je výhradne zodpovedný
za to, že projekt bude po dokončení spĺňať
všetky potrebné kritériá na to, aby mohol byť
financovaný prostredníctvom Zelenej hypotéky.
Akákoľvek propagácia úrokových sadzieb musí
byť v súlade s miestnymi zákonmi.

Ukončenie projektu, certifikácia
a zabezpečenie Zelenej hypotéky
pre kupujúcich
Po analýze a úspešnom získaní certifikátu Ze
lený dom oznámi certifikátor banke/bankám,
že projekt získal overený konečný certifikát,

spĺňa vzorové kritériá, a preto je spôsobilý na
získanie zvýhodnených podmienok produktu
Zelené hypotéky. Od tohto okamihu je proces
upisovania podobný štandardnému postupu
partnerskej banky.
POZNÁMKA: Zatiaľ čo podmienky Zelenej
hypotéky sú sprístupnené až po dokončení
projektu a po certifikácii, investori/developeri sa
musia so zúčastnenými bankami už na začiatku
projektu dohodnúť o tom, že banka/banky sú
ochotné umožniť hypotéku pre projekt a že
by rozšírili výhody Zelenej hypotéky, ak by sa
projekt kvalifikoval.

Monitorovanie programu

Klienti, ktorí profitujú zo Zelených hypoték,
súhlasia s tým, že poskytnú údaje o svojej ročnej
spotrebe energie a vody Slovenskej rade pre
zelené budovy a schvália inštaláciu energeticky
účinných zariadení po tom, ako sa nasťahujú.
Okrem toho súhlasia s opätovnou kontrolou
kvality vnútorného vzduchu a kvality vody.
K týmto údajom budú mať prístup zapojené
banky, aby porovnali predpokladané a sku
točné ekologické výsledky. Na základe toho
a stanoví, či nárok na zvýhodnenú hypotéku
pokračuje. Partnerské banky budú okrem
toho zdieľať informácie o parametroch svojho
portfólia, porovnaním svojej Zelenej hypotéky
s výsledkami štandardných hypoték.

Program Zelené domy & Zelené hypotéky je v podobe
prípadovej štúdie zahrnutý do sprievodcu zeleným
financovaním od skupiny Energy Efficiency - Financial
Institutions Group zriadenej Generálnym riaditeľstvom
Európskej komisie pre energetiku a programom OSN
pre životné prostredie
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Povinnosti a výhody
zainteresovaných strán
Responsibilities
& bene
fits
programu Zelená
hypotéka

from the program

SKG
BC
nka
a
b
&
á
En
n
Vyšší disponibilný príjem
e
v dôsledku úspor energie
a zníženia iných nákladov
pri splácaní hypotéky

itor
aud
ký
tic
ge
er

Poskytuje domy so
zníženým rizikom
zlyhania hypotéky
a vyššou dlhodobou
hodnotou majetku

Zú
ča
st
n

Poskytuje záruku dlhodobej energetickej
hospodárnosti a ďalších úspor nákladov
vyplývajúcich z ekologických vlastností budovy

Zabezpečuje, aby rezidenčné
projekty spĺňali prísne
požiadavky na energetickú
hospodárnosť, ekologické
a kvalitatívne kritériá

p

o je

ktu

Investuje do kvality,
energetickej účinnosti
a hospodárnosti zelenej
budovy

do
ci

lo

pr

jú

ve

er

mo

Zdieľa úspory nákladov
vďaka nižšiemu riziku
s kupujúcim domu
prostredníctvom
lacnejšej hypotéky

De

Umožňuje
kupujúcemu mať
vyššiu počiatočnú
kúpnu silu

v

PROJEKT SCHVÁLENÝ
Implementuje kritériá PRE ZELENÚ HYPOTÉKU
pre energetickú
účinnosť a ekologické
kritériá

p
Ku

u

Predáva energeticky
hospodárne/zelené domy
za rovnaké alebo nižšie
celkové mesačné náklady
na vlastníctvo

Pos
kyto
v
udo
vateli
b
h
c
a riešení Zelený
Pomôžu investorom a developerom dodať najlepšie
riešenia v klasifikácii Zelených budov pre dosiahnutie
potrebnej energetickej náročnosti a dodať kvalitu
Zelených domom pre kupujúcich
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Zabezpečuje praktické
výhody a poskytuje
status „schválené pre
Zelenú hypotéku“,
ktorý je možné využiť
alebo preniesť na
nových kupujúcich

O projekte „SMARTER
Finance for Families“

Projekt SMARTER Financie for Families (SMAR
TER) vytvára programy Zelených domov a Ze
lených hypoték (z angličtiny „Green Homes &
Green Mortgages“ v skratke ako GHGM) v celej
Európe. Konzorcium 17 odborných organizácií
sa spojilo, aby začalo programy GHGM – zdie
ľanie znalostí a replikácie veľmi úspešného
modelu z Rumunskej rady pre zelené budovy.
Projekt ťaží z významnej práce v certifikáciách
zelených domov a ďalších trhových iniciatív kon
zorcia v mnohých partnerských krajinách. Potom
integruje túto prácu s bankovými partnermi,
aby spoločne dodávali inovatívne produkty
zeleného financovania.

ktoré dodržiavajú ambiciózne a dôveryhodne
zelený štandard. Projekt SMARTER je silne
podporovaný Európskou komisiou prostred
níctvom Horizont 2020 Výkonnej agentúry pre
malé a stredné podniky (EASME).
Výskumný program SMARTER priamo podpo
ruje mnoho ambicióznych, ale nevyhnutných
cieľov Európskej únie, ako je pracovný program
„Bezpečná, čistá a efektívna energia“, „Európa
ako vodca v obnoviteľných zdrojoch“ a „spra
vodlivá dohoda pre spotrebiteľov“ s nástrojmi
a metodikou preukázanú k zlepšeniu trhu pre
zelené riešenie. Výskumný grant poskytuje

partnerom finančné prostriedky na výskum
témy, vytvorenie alebo zlepšenie potrebných
nástrojov a dokumentácie, na komunikáciu
o výhodách trhu a interakciu s inštitucionál
nou a investičnou komunitou, aby obhajoval
ambiciózne štandardy pre zelené financovanie.

„V krajinách, ktoré sú zapojené do projektu
SMARTER Finance for Families je spolu viac
ako 300 miliónov ľudí!“

Inovatívny prístup spoločnosti SMARTER zahŕňa
silné zameranie na riešenie všetkých kľúčových
motiváciou zúčastnených strán s osobitným
zameraním na koncového spotrebiteľa alebo
rodiny, ktoré musia v konečnom dôsledku po
chopiť prínos nákupu alebo renovácie domov,

ZÚČASTNENÉ
KRAJINY
ODBORNÍ
GARANTI

Autori a administrátori
projektu:
Steven Borncamp

SMARTER Finance for Families
Vedúci projektu

Johanna Varghese

Írska rada pre ekologické budovy
Komunikácia a budovanie povedomia

Camilo Paez

Université Libre de Bruxelles
Výskum a štruktúrovanie údajov

Iva Svobodová

Ľudia v núdzi (People In Need)
Zelená hypotéka / Riešenie energetickej chudoby prostredníctvom úverov na ekologickú
renováciu (Green Mortgage / Green Renovation
Loan Solutions for Energy Poverty)

Merete Villum Pedersen

Kodanské centrum pre energetickú účinnosť,
Dánska technická univerzita (Copenhagen
Centre on Energy Efficiency, Danish Techni
cal University)
Zabezpečenie kvality a zvýšenie inštitucionálneho financovania

Aristeidis Tsakiris

Kodanské centrum pre energetickú účinnosť,
Dánska technická univerzita (Copenhagen
Centre on Energy Efficiency, Danish Techni
cal University)
Systém pre znalostný manažment
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Výhody pre všetky
zainteresované strany

Všeobecné prínosy
projektu

Projekt tiež prinesie dôležité výhody všetkým
zúcastneným stranám

— Znižuje počiatočné náklady pri realizácii
energeticky účinných rezidenčných projektov;

Investorom/developerom tento
program poskytuje

Kupujúcim domov tento program
poskytuje

— Pomáha prekonávať iné zlyhania trhu, kto
ré vážne bránia výstavbe ekologickejších
a energeticky účinnejších domov, ako napr.:

–– Diferenciáciu trhu, keď že certifikovaný
program Zelené domy je jediným významným
ukazovateľom kvality, dlhodobých finančných
úspor a ekologickej výkonnosti na miestnom
trhu, na úrovni projektu;

–– Výhody kvalitnejšieho a energeticky účinnej
šieho domu, finančný prínos z úspor energie
a zníženú úrokovou sadzbou hypotéky;

— „Konflikt záujmov“
rôzne záujmy developera a kupujúceho
pomôže zosúladiť bankové financovanie;
— „Informačný problém“
nedostatok porozumenia niektorých kupu
júcich nehnuteľností, pokiaľ ide o zníženie
celkových nákladov počas životného cyklu
domu (v dôsledku opatrení na zvýšenie
energetickej účinnosti) je vyriešený s po
mocou energetických auditov, zelených
kritérií, bankového financovania a posky
tovania poradenstva;
— „Problém racionality“
ľudia pri posudzovaní krátkodobých a dlho
dobých výhod nie vždy konajú racionálne.
Nie vždy sledujú svoje najlepšie ekonomic
ké záujmy. Pridanie zložky zelenej a ener
getickej účinnosti do financovania prináša
nový stimul, ktorý premieňa dlhodobé
výhody na krátkodobé (každomesačné)
benefity.
— Predstavuje koncept, ktorý je možné repli
kovať a škálovať smerom nahor.
Certifikované Zelené domy vyžadujú, aby
bola venovaná pozornosť kvalite vnútorného
prostredia, odstráneniu toxických stavebných
materiálov (vrátane farieb, náterov, lepidiel
a podláh), vynikajúcej kvalite a efektivite osvet
lenia a ďalším atribútom, ktoré zabezpečujú
zdravšie, príjemnejšie a hodnotnejšie bývanie.

9 Rathmines Crescent
Dublin, Írsko
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–– Ubezpečenie o zvýšenej kúpnej sile záujem
cov o nákup nehnuteľnosti;
–– Zvýšený dopyt po jedinečnej ponuke na trhu
a konkurenčnú výhodu (pretože kupujúci
nepocítia bremeno zvýšených počiatočných
nákladov, ktoré sú kryté úverom).

Banke tento program poskytuje
–– Zavedenie nového finančného produktu
s predvídateľnými nákladmi a výnosmi, čo
umožňuje diferenciáciu na bankovom trhu
s veľkou konkurenciou;

–– Zdravotné atribúty spojené so zelenými doma
mi zahŕňajú znížené vystavenie toxickým ma
teriálom (vrátane karcinogénov) a napríklad
i znížený výskyt astmy. Počas celého trvania
vlastníctva domu to môže mať zásadný vplyv
na rodinné financie – znížením nákladov na
zdravotnú starostlivosť a menším počtom
pracovných dní, ktoré neboli odpracované
v dôsledku choroby;
–– Vyšší zisk v prípade ďalšieho predaja domu,
z dôvodu vysokého skóre „A“ v certifikáte
o energetickej hospodárnosti, ďalších zele
ných kritérií a zlepšení kvality bývania, ktoré
s tým súvisia.

–– Zníženie rizika zlyhania hypotéky v hypote
kárnom portfóliu banky vďaka zavedeniu
úverov, ktoré upisujú domy s nižšími nákladmi
na energiu a údržbu a vyššou cenou;
–– Efektívny program, ktorý zosúlaďuje ciele
sociálnej a ekologickej zodpovednosti bánk
s typmi preferovaných projektov, ktoré sa
rozhodnú financovať;
–– Dôkaz toho, ako banka uznáva vyššiu hodnotu
zelených budov z hľadiska zabezpečenia
príjmu, kvality a trhovej hodnoty;
–– Príspevok k významnému zlepšeniu envi
ronmentálnej zodpovednosti v stavebníc
tve a v realitnom priemysle, čo tiež zlepšuje
energetickú bezpečnosť a ekonomické prí
ležitosti, spojené s nízkouhlíkovým hospo
dárstvom.

Camelia Varšava - Bouygues
Immobilier Polska
Varšava, Poľsko

X-LOFT
Praha, Česká republika

Aké sú náklady zúčastnených
v programe Zelené budovy
a Zelené hypotéky?

Program je navrhnutý tak, aby urýchlil a na
bádal k všeobecnému prijatiu ekologickejších
priemyselných postupov. Program má veľmi
jednoduchú cenovú štruktúru navrhnutú na za
bezpečenie potrebných zdrojov na spravovanie
vysokej kvality výučby a procesu certifikácie,
zatiaľ čo nespôsobuje neprimeranú záťaž
partnerom zúčastneným na programe.

Pre kupujúcich vlastného bývania
Účasť kupujúcich svojho bývania je bezplatná.
V skutočnosti sú v podstate odmeňovaní vďaka
nižším mesačným nákladom na vlastníctvo
a majú zdravší domov lepšej kvality ako je
štandardná trhová ponuka.

Pre rezidenčných investorov /
developerov
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené celkové
poplatky na certifikáciu rezidenčného projektu.
Predcertifikačný poplatok, ak sa vyžaduje,
je splatný pred začatím posúdenia projek
tu. Registračný poplatok zahŕňa uzavrenie
predcertifikačnej dohody podpísanej medzi
investorom / developerom a SKGBC.

Bytové domy

Nečlen

Člen SKGBC

Predcertifikačné posúdenie

75 €

Bez poplatku

Registrácia

1 100 €

875 €

Certifikácia

50 € za byt

40 € za byt

Integrované
environmentálne hodnotenie

3 250 € za budovu

2 750 € za budovu

Celý projekt musí byť certifikovaný (t. j. nielen bytové jednotky, ktoré sa realizujú
prostredníctvom Zelenej hypotéky zúčastnených bánk).

Rodinné domy

Nečlen

Člen SKGBC

Predcertifikačné posúdenie

75 €

Bez poplatku

Registrácia

700 €

475 €

Certifikácia

375 € za dom

250 € za dom

Integrované
environmentálne hodnotenie

2 000 € za dom*

1 500 € za dom*

* Cena je za jedinečný projekt domu, ktorý si vyžaduje samostatné hodnotenie (t. j. účtuje sa
iba raz, v prípade projektov s viacerými domami (bytovými jednotkami) replikujúcimi rovnaký
návrh a konštrukčný postup).
Poznámka:
Štruktúra poplatkov platná pre projekty registrované s počiatočným poplatkom zaplateným do 30. apríla
2020. S cieľom zabezpečiť presné a vzájomné porozumenie sa odporúča investorom a developerom oboznámiť
sa so štruktúrou poplatkov za projekt v predcertifikačnom preskúmaní. V prípade potreby sa musia uhradiť
primerané cestovné náklady. Potreba cestovania sa určí pri predcertifikačnom preskúmaní, aby sa zabezpečilo
úplné pochopenie nákladov pred začatím kompletného certifikačného procesu.
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Riziká a ďalšie okolnosti

Nedostatok dopytu po bývaní –
zelenom alebo inom
Súvisí to so všeobecným stavom na trhu a nie
s programom Zelená hypotéka. Na projekt
s certifikáciou Zelené domy by mal byť za
jestvujúcich podmienok na trhu vyšší dopyt,
než na bežné budovy, ktoré sú práve dostupné.
Túto skutočnosť dokazuje úspešný predaj prvej
generácie ekologických rezidenčných projektov.

Preceňovanie úspor energetickej
účinnosti zo strany certif ikovaných
audítorov
Proces certifikácie Zelené domy je starostlivo
vytvorený tak, aby zabezpečil, že plánované
ciele prinesú očakávané výsledky. Energetický
audítor a certifikátor musia byť zapojení do
procesu v najskoršom možnom momente, aby
mohli poučiť projektový tím o pravdepodob
ných výsledkoch ich rozhodnutí. Pre projekt
je potrebné vyberať takých audítorov, ktorí
sledujú ciele, týkajúce sa odhadu a realizácie
energetických úspor a nie iba „zaškrtávajú
políčka“ v rámci administratívnej práce. Zníži
sa tým riziko precenenia úspor, ktoré pramenia
z energetickej účinnosti domu.

Nižší výkon energetických zariadení
a inštalácií, ktoré prinášajú menšie
úspory energie, než sa očakávalo
Požiadavky programu Zelené domy na
dosiahnutie najvyššieho energetického skóre
zaručujú, že budova naplní očakávania. Kritické
komponenty Zelených domov, teda účinná
izolácia a vysoko účinné vykurovanie, ventilácia
a klimatizácia, musia správne fungovať, aby boli
dosiahnuté sľúbené ekonomické parametre
výkonnosti, ktoré sú nevyhnutné na zníženie
rizika zlyhania hypotéky.
Riešenia odporúčané pre tento program boli
dôkladne preskúmané a implementované
a dosiahli zreteľné výsledky. Vo väčšine prípadov
sú podporované zárukami zo strany výrobcov.
Úzka spolupráca poskytovateľov riešení,
ktorí sa podieľajú na pilotných projektoch,
zabezpečí, že prípadné problémy sa rýchlo
vyriešia. A napokon, požiadavky Zelených
hypoték na zdieľanie informácií o priebežnej
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energetickej náročnosti a iných prevádzkových
údajov poskytnú stavebníkom kontinuálnu
spätnú väzbu, vďaka čomu bude možné zlep
šiť zručnosti potrebné na presadenie tých
najlepších zelených riešení v danej triede.

Klesajúce ceny energie
Napriek pretrvávajúcim makroekonomickým
výzvam sa predpokladá, že ceny energie
a nedostatok energie sa budú výrazne zvyšovať.
Rastúca ochota EÚ a miestnej vlády „naceniť“
uhlík a daňovo neefektívne správanie výrazne
znižujú pravdepodobnosť, že sa cena energie
pre konečného spotrebiteľa zníži. Dramatický
technologický pokrok v oblasti zelenej energie
by mohol znížiť dlhodobé ceny, ale výraznejšie
ekonomické výhody, ktoré by sprevádzali
tento scenár, by mali jasne prevážiť menší
rozdiel v očakávaných finančných úsporách
z ekologických opatrení.

Dosiahli sme kritický bod, keď riziko „bežného podnikania“
v súvislosti s financovaním nových domov predstavuje významné
budúce riziko – v porovnaní so zavádzaním zmien, ktoré zlepšujú
výkonnosť rezidenčných projektov, pokiaľ ide o využitie energie,
využívanie zdrojov a kvalitu výstavby. Existuje významná príležitosť,
ako predchádzať hroziacim problémom. Môžeme primeraným
a konzervatívnym spôsobom pristupovať k znižovaniu rizika na
realitnom trhu tak, že budeme využívať ekologickejšie stavebné
postupy.

Casto kladené otázky

Aké prvé kroky má vykonať rezidenčný
investor/developer, ktorý má záujem
kvalifikovať svoj projekt do programu
Zelená hypotéka?
Je dôležité kontaktovať certifikátora v najskoršej
možnej fáze vývoja procesu. Vzhľadom na
dôležitosť umiestnenia staveniska je dôležité
pochopiť, aký je „zelený prístup“ k lokalizácii
vášho projektu ešte pred nákupom pozemkov.
„Predcertifikačné posúdenie“ ukáže, či je možné
očakávať certifikáciu Zelený dom v súlade
s plánovaným prístupom investora/developera
a aké sú potrebné kroky na dosiahnutie
certifikácie.

Čo doteraz bránilo tomu, aby sa objavili
Zelené hypotéky?
Úvery, ktoré odmeňujú investície do energetickej
účinnosti, existujú celosvetovo už niekoľko
rokov. Väčšina z nich však bola zameraná skôr
na renováciu a na konkrétne položky (napr.
okná, inštalačné rozvody ÚK a výmenu kotla,
tepelné čerpadlá, zateplenie, izoláciu), než
na holistický prístup, potrebný pre skutočne
vysoko efektívny zelený dom. Okrem toho
na väčšine trhov neexistovali nákladovo
efektívne a dôveryhodné metódy hodnotenia
ekologickej výkonnosti domov. To je niečo,
o čo momentálne usiluje certifikácia Zelených
domov. V posledných rokoch začali finančné
inštitúcie vytvárať a ponúkať „energeticky
účinné hypotéky“ (Energy Efficient Mortgages
– EEM), pričom najaktívnejšie programy boli
pozorované v Spojených štátoch, kde sa pre
kvalifikáciu projektov použil ekologický program
„Energy Star“, určený pre domy. Ďalší pokrok
bol zaznamenaný u subjektov so štátnou
finančnou podporou, ako je Federálna národná
asociácie hypoték (všeobecne známa ako
„Fannie Mae“), ktoré nakupujú hypotéky od
bánk, ktoré poskytujú pôžičky a motivujú
klientov k nadobudnutiu hypotéky.
Z presvedčivých dôkazov, ktoré hovoria o silnej
súvislosti medzi energeticky účinnými domami
a podstatne zníženým rizikom nesplatenia
hypotéky a tiež postupným nárastom cien
nehnuteľností vyplýva, že finančné inštitúcie
budú prikladať čoraz väčšiu váhu energetickej
a ekologickej hospodárnosti domov, pre ktoré
upisujú hypotéky.
Okrem toho GR Európskej komisie pre
energetiku podporuje „Skupinu finančných
inštitúcií pre energetickú účinnosť“ (Energy
Efficiency Financial Institutions Group, viď.

EEFIG.eu), ktorá ďalej aktívne skúma metódy,
ako odstrániť prekážky, ktoré bránia dlhodobému
financovaniu energetickej účinnosti. Tento
program pre Zelené domy a Zelené hypotéky
je zahrnutý ako prípadová štúdia do sprievodcu
EEFIG upisovaním hypoték, ktorý je určený
pre finančné inštitúcie v oblasti zeleného
financovania.

Ako je zaistená integrita procesu
hodnotenia Zelených domov?
Poslaním programu je transformovať odvetvie
stavebníctva a realitného priemyslu smerom
k väčšej zodpovednosti za životné prostredie. Na
dosiahnutie tohto cieľa je mimoriadne dôležité
vytvoriť a udržiavať dôveryhodný a účinný proces
na posudzovanie a odmeňovanie kvalifikovaných
projektov, ktoré sa zapojili do motivačných
programov. V predcertifikačnej dohode sa
stanovili kritériá, ako aj jasné označenie
toho, akým spôsobom sa má dosiahnuť
úspešné splnenie týchto kritérií. Zástupcovia
partnerských bánk, ktorí ponúkajú Zelené
hypotéky na základe certifikácie, sú vyzvaní,
aby sa zúčastnili na certifikačnom procese.
Na vlastné oči tak uvidia proces overovania
informácií.
SKGBC okrem toho počas rozširovania
programu vytvorí (za účasti partnerských
bánk) samostatnú právnu organizáciu, ktorá
bude mať príjmy len z certifikačnej činnosti.
Jej úlohou bude správa certifikačného procesu
pre Zelené domy.

Homes (LEED pre domy). Podľa certifikátora
je LEED „Gold“ dostatočnou úrovňou, aby
mohol byť kvalifikovaný pre Zelenú hypotéku.
Predcertifikačná dohoda medzi investorom,
partnerskými bankami a certifikátorom by
špecifikovala, že developer získa certifikáciu
LEED „Gold“ a splní zredukovaný zoznam
ekologických kritérií, na ktoré sa LEED
nevzťahuje. Certifikátor a investor by sa tiež
dohodli na výrazne zníženom poplatku – 1020 % štandardného certifikačného poplatku
plus cestovné náklady (ak boli vynaložené)
– na jednorazové lokálne posúdenie projektu
s cieľom zaručiť zúčastneným bankám zhodu
s cieľmi programu Zelená hypotéka.

Pre viac informácií
kontaktujte
info@skgbc.sk
Hana Ovesná – riaditeľka SKGBC
Juraj Hartl – koordinátor projektu

Autori:
Monica.ardeleanu@RoGBC.org
+40 21 222 5135
Steven.Borncamp@RoGBC.org
+40 21 222 0011

Je certifikácia Zelených domov jedinou
cestou, ako získať nárok na Zelenú
hypotéku?
Administrátori programu sa domnievajú,
že ich certifikačný program Zelené domy je
najlacnejšou a najpresnejšou metódou na
hodnotenie ekologickej výkonnosti a výsled
ného výhodného a udržateľného finančného
profilu domácností. Certifikátor však nechce
vytvárať neprimeranú administratívnu záťaž
alebo náklady pre rezidenčných investorov/
developerov, ktorí majú možno záujem aj o iné
uznávané druhy certifikácie bytových domov.
Preto môže byť projekt (po predchádzajúcej
konzultácii s certifikátorom a partnerskými
bankami programu Zelenej hypotéky)
kvalifikovaný pre výrazne znížené náklady
uznaním ďalších certifikačných systémov.
Napríklad developer/investor sa rozhodne
uchádzať sa o certifikáciu projektu LEED for
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Kritériá programu Zelená hypotéka si vyžadujú
výraznejšie zlepšovanie energetickej účinnosti
v porovnaní so štandardom, než domy „Energy
Star“, ktoré boli použité v tomto výskume. Tieto
fakty naznačujú, že by sme mohli očakávať rov
naké alebo väčšie relatívne zníženie nákladov
na energiu, ak sa uplatnia kritériá pre Zelené
domy. Dosiahne sa tým aj podobné alebo väčšie
relatívne zníženie rizika zlyhania hypotéky.
Domy Energy Star použité v tomto výskume
musia dosiahnuť energetickú účinnosť vyššiu
ako 15 % podľa Medzinárodného kódexu
o zachovaní energie. Mnohé z nich dosahujú
úspory 20-30 %. Okrem toho sú v kritériách
Zelenej hypotéky zahrnuté ekologické zásady

a prístupy, ktoré vyzdvihuje Energy Star. Každá
zásada a prístup má silný pozitívny vplyv na
kvalitu budov a znížené náklady na energiu.
Program sa tiež viac sústreďuje na výber ne
toxických stavebných materiálov, ktoré majú
minimálny alebo žiadny vplyv na náklady na
celý projekt.
2.
Gary Pivo, The Effect of Sustainability on
Mortgage Default Prediction and Risk in
Multifamily Rental Housing (San Diego, Ca,
Journal of Sustainable Real Estate Volume
5, Number 1, 2013)

Appraisal Institute news, Appraisal
Institute Supports USGBC’s ‘Green’ Home
Report Findings (Chicago, IL, Appraisal
Institute, 2014)

3.

European Commission report, Energy
prices and costs in Europe Report (Brussels,
European Commission, 2019)

Zvýšený význam cien energetických produktov
pre domácnosti vyplynul zo štatistík Eurostatu.
„Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
(HICP) je ukazovateľ, ktorý sa používa pri roz
hodnutiach o menovej politike. Vypočítava sa
v každom členskom štáte pomocou spoločnej
metodiky.“ „Pridelená hodnota predstavuje
význam tovaru a služieb v rámci štruktúry
spotreby v danej krajine.“
Platenie účtov za energiu patrí medzi najvyššie
finančné priority domácností, pretože energe
tické spoločnosti majú účinné prostriedky na
vymáhanie platby tak, že zastavia dodávku
energie.

4.
LEED in Motion: Residential Report
(Washington, D.C., U.S. Green Building
Council, 2014 + 2019)

Dalšie referencie
Colin Neagle, Energy Efficiency Linked to
Mortgage Default Risk: Will Lenders Take
Note? (Berkeley, Ca, Energy Technologies
Area, Berkeley Lab, 2018)

„Investori čoraz viac očakávajú, že budú
mať prístup k údajom o udržateľnosti budov,
zatiaľ čo výskum preukázal, že nájomníci
sú ochotní minúť viac peňazí za priestor
v budovách, ktoré majú certifikát o energetickej
účinnosti. To, že veritelia môžu pri rozhodovaní
zohľadňovať aj energetickú účinnosť budov, je
len najnovším dôkazom toho, že strategický
prístup k hospodáreniu s energiou sa stáva
konkurenčnou výhodou...“
BuildUP Portal Editorial Board, Financing
Energy Efficiency in Buildings Overview
Article (Brussels, Buildup.eu, 2019)

Zelené hypotéky: „Princíp spočíva v tom, že
všetky zúčastnené strany majú konkrétny
úžitok, pretože nižšie kapitálové požiadavky
spôsobia, že banky budú viac motivované
vstúpiť na trh. Bude to viesť k širšiemu reťazcu
stimulov, v rámci ktorého získajú výhody všetky
zúčastnené strany, vrátane občanov EÚ,
emitentov, investorov a tiež celá spoločnosť.“
Stephen Richardson, What are green
mortgages & how will they revolutionise
home energy efficiency? (London, Wordl
GBC, 2017)
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„Zelená hypotéka ponúka spôsob, ako uvoľniť
dodatočné finančné prostriedky na renováciu zo
súkromného sektora. Do kampaní na podporu
zelených budov totiž prináša úplne novú skupinu
zainteresovaných strán, napríklad banky, ktoré
poskytujú hypotéky... Zvyšuje to tiež dôležitosť
témy energetickej efektívnosti a udržateľnosti
pre majiteľa budovy v dôležitej fáze života
budovy, keď sa zvyčajne rozhoduje o renovácii
nehnuteľnosti.“
Core Concepts – International Performance
Measurement and Verification Protocol
IPMVP
(Washington, D.C., Eff iciency Valuation
Organization www.evo-world.org, 2016)
Nikhil Kaza, Roberto Quercia, Robert Sahadi,
Home Energy Eff iciency and Mortgage
Risks: An Extended Abstract (San Francisco,
Ca, Community Development Investment
Review, issue 01, 063-069, 2014)

„Využitie energetických auditov v rámci procesu
upísania hypotéky by pomohlo vlastníkom
domov pri rozhodovaní o investíciách do
energetickej účinnosti. A to by pravdepodobne
podporilo dlhodobú energetickú účinnosť
domu.“

Sandra K. Adomatis, Residential Green
Valuation Tools (Chicago, IL, Appraisal
Institute, 2014)
Julia J. Mundo-Hernández, Julia HernándezAlvarez, Cristina Valerdi-Nochebuena, Jorge
Sosa-Oliverulia Designing Sustainable
and Healthy Homes (European Scientific
Journal, vol.10, no.20. July 2014)
Lisa B. Ryan (UC Dublin), Mobilising
investment in energy efficiency: Economic
Instruments for low-energy buildings (Paris,
IEA International Energy Agency, 2012)
Xavier Bonnefoy, Inadequate housing and
health: an overview (Geneva, International
Journal of Environment and Pollution, 30
(3-4), p.411–429, 2007)

Kto budú vaši partneri
v programe?

Konzorcium projektu:

SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY
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Príloha 1
Finančný príklad:
Nižšie mesačné náklady bytu
v kvalifikácii Zelené domy

Ročné úspory bytu s certifikáciou “Zelený dom” môžu predstavovať až 1,5 a viac z mesačnej splátky hypotéky!

V tejto prípadovej štúdii sa porovnáva priemerný projekt „novej výstavby“ na slovenskom trhu (ktorý predstavuje byt s hodnotením EPC Certifikát energetickej hospodárnosti budov “B”) s projektom „nízke A“ a projektom s kvalifikáciou Zelené domy. Kvantifikujú sa rôzne aspekty
energetickej hospodárnosti domu. „Celkové mesačné náklady na vlastníctvo“ sa vypočítajú na porovnanie finančných dôsledkov pre vlastníka
každej bytovej jednotky. Tento model vytvára konzervatívne predpoklady, pričom vynecháva napríklad pravdepodobné znížené náklady na
opravu zeleného domu oproti štandardnému domu.
Byt s hodnotením
EPC “B”**

Byt s hodnotením
EPC “A”**

Byt s kvalifikáciou
Zelené domy

ČISTÉ ÚSPORY ZELENÝCH DOMOV (GREEN HOMES)*
Predajná cena bytu 70 m² (€)

79 738

81 731

85 000

Výška úveru (€)

67 777

69 471

72 250
388

Mesačná splátka hypotéky (€)

364

373

Náklady na energiu/byt/mesiac (€)

101

65

33

Celkové mesačné náklady na vlastníctvo (€)

465

438

421

* Predpoklady: Čistá veľkosť bytu: 70 m²; Trhová cena: 1 139 €/m²; Doba splatnosti: 30 rokov; Náklady na výstavbu: 600 €/m².

NÁKLADY A ÚSPORY Z ENERGETICKÝCH ÚČINNÝCH
A INÝCH ZELENÝCH OPATRENÍ
KONŠTRUKČNÉ PARAMETRE
Zvýšenie stavebných nákladov v dôsledku zelených opatrení (%)

0%

5%

15 %

Stavebné náklady (€/m²)

600

630

690

Dodatočné stavebné náklady pre zelené opatrenia (€/m2)

0

30

90

Celkové dodatočné stavebné náklady zelených opatrení na dom (€)

0

2 100

6 300

SPOTREBA ENERGIE
117

70

50

Spotreba energie na teplú vodu pre domácnosť (kWh/m²/rok)

Spotreba energie na vykurovanie (kWh/m²/rok)

35

15

15

Spotreba energie na klimatizáciu (chladenie) (kWh/m²/rok)

35

20

10

Spotreba energie na ventiláciu (kWh/m²/rok)

10

5

5

Spotreba energie na osvetlenie (kWh/m²/rok)

49

40

10

246

150

90

101,48

65,27

32,98

Celková spotreba energie na byt (kWh/m²/rok)
NÁKLADY NA ENERGIU
Priemerná cena plynu a elektriny pre byt 70 m² (€)

VÝPOČET SADZBY HYPOTÉKY***
Veľkosť bytu (m2)
Cena bytu (€)

70

70

70

79 738

81 731

85 000

Percento zálohy
Akontácia (€)

15 %

15 %

15 %

11 961

12 260

12 750

5%

5%

5%

30

30

30

67 777

69 471

72 250

364

373

388

Úroková sadzba
Doba splácania (roky)
Výška úveru (€)
Mesačná splátka hypotéky (€)

*** Tieto výpočty sú iba orientačným údajom o potenciálnych úsporách pri využití hypotéky na investovanie do zeleného domu. Nie je to ponuka na skutočnú hypotéku alebo iný úverový produkt.
Zmeny úrokovej sadzby a ceny energií a rozdiel medzi predpovedanou energetickou hospodárnosťou a skutočnou môžu významne ovplyvniť výsledky.

Tento dokument, revidovaný od 1. augusta 2014, je licencovaný na Slovenskú radu pre zelené budovy (SKGBC)
na základe medzinárodnej nekomerčnej licencie Creative Commons (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License).
Ďalšie informácie nájdete tu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
Nahrádza licenciu z verzie SKGBC, ktorá bola vytvorená v apríli 2008.
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Príloha 2:
Rezidenčná budova s viacerými bytovými jednotkami
Kritériá hodnotenia projektov certifikovaných ako „Zelené domy“
Nová výstavba a rozsiahle rekonštrukcie, renovácie a prestavba
Ak chcete získať detailnejšie informácie o kritériách, kontaktujte SKGBC
na e-mailovej adrese info@skgbc.sk pre zaslanie príručky k danej téme.

A1

Integrovaný dizajn

17

VEDÚCA POZÍCIA Z HĽADISKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vyžaduje sa

Optimalizovať proces navrhovania (dizajnovania) a výstavby, zlepšovať hospodárnosť budovy a znížiť náklady tým, že sa
využije širšia škála poznatkov už v ranej fáze procesu dizajnovania. Medzi členov tímu, ktorí musia byť zapojení do začiatku
fázy dizajnovania, patria architekti, inžinieri, konzultanti v oblasti zelených budov a/alebo špecialisti na bioklimatický
dizajn (v závislosti od existujúcej ekologickej expertízy tímu dizajnérov), odborníci na energetické modelovanie, krajinnú
architektúru, obnovu biotopov a územné plánovanie. Ako súčasť dohody o certifikácii Zelené domy bude k dispozícii poradca
SKGBC, ktorý pomôže facilitovať stretnutia a navrhovanie dizajnu, s cieľom zabezpečiť optimálny prístup k projektom.

2

Tím SKGBC bude viesť workshopy pre dizajnérsky tím s cieľom vysvetliť proces certifikácie a zásady stavby zelených budov.
Od členov dizajnérskeho tímu sa bude vyžadovať, aby sa zúčastnili minimálne 3 kurzov v rámci vzdelávacej platformy Green
Building Professional. Náklady na tieto kurzy sú zahrnuté v certifikačnej zmluve Zelené domy.

Vzdelávanie pre tím
dizajnérov
A2

Hodnotenie životného cyklu

Vyžaduje sa

Vytvárať referenčné hodnoty, identifikovať a používať stavebné materiály s nízkym vplyvom na životné prostredie vrátane
využívania uhlíka počas celého životného cyklu budovy. Analýzu vykonajú špecialisti SKGBC.

A3

Plánovanie nakladania
so stavebným odpadom

Vyžaduje sa

Odkloniť od skládok a spaľovní minimálne 50 % odpadu generovaného počas výstavby alebo modernizácie/renovácie. Odklon
sa dá dosiahnuť zavedením opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a stratégiám alebo opakovaným použitím na mieste
či triedením za účelom recyklácie. Odklon bude vychádzať z objemu každého použitého materiálu a bude obsahovať aspoň 4
použité materiály. Vyťažená zemina a úlomky pôdy sa pri výpočte percentuálneho podielu tohto kreditu nezohľadňujú.

3

Ak sa dosiahne vyššie uvedené, pripíšu sa ďalšie body za minimálne 75 % stavebných odpadových materiálov odklonených
od skládok alebo spaľovní a to buď s využitím energie alebo bez využitia energie.
Zredukovať znečistenie a narušenie spôsobené stavebnými činnosťami a rozpoznať a podporovať environmentálne a sociálne
zodpovedný prístup k správe staveniska.

A4

Zodpovedné stavebné
postupy

3

A5

Operatívne odpadové
hospodárstvo

Vyžaduje sa

Zahrnúť do fázy dizajnovania a výstavby systém pre majiteľov domov, aby mohli vo svojom dome triediť odpad do najmenej
3 hlavných kategórií: recyklovateľný, biologicky rozložiteľný a zvyškový odpad. Medzi recyklovateľné materiály musia patriť:
zmiešaný papier, vlnitá lepenka, sklo, plasty a kovy.

Vyžaduje sa

A6

Uvedenie do prevádzky
inštalácie izolácie pomocou
termografie, testovanie
prietoku privádzaného
a spätného vzduchu,
testovanie mechanickej
ventilácie a zníženie
netesnosti

3

Ak sa dosiahlo vyššie uvedené, je možné získať ďalšie body za zahrnutie kompostovacej oblasti alebo kompostovacej nádoby
na pokosenú trávu a potravinový a kuchynský odpad. Majiteľom/nájomcom sa poskytnú pokyny na kompostovanie v príručke
uvedenej v oddiele B2: Príručka pre majiteľov domov/Zabezpečenie hospodárnosti budovy.

6

Odporúča sa uvádzať budovy do prevádzky, aby sa zlepšila kvalita výstavby a vlastnosti budovy po jej osídlení, a to
odstránením potenciálnych nedostatkov inštalácie a optimalizáciou nainštalovaných systémov. Proces zahŕňa overenie
bezpečnosti všetkých subsystémov – mechanických (HVAC - vykurovacích, vetracích, klimatizačných a chladiacich
systémov), inštalatérskych, elektrických, protipožiarnych, bezpečnostných, ako aj stavebných plášťov, inžinierskych sietí,
osvetlenia, odpadových vôd, ovládacích prvkov a zabezpečenia budovy, aby boli dodržané projektové požiadavky vlastníka
a hospodárnosť budovy, podľa zámeru vlastníka budovy a dizajnérskeho tímu.

PRIEBEŽNÁ HOSPODÁRNOSŤ
B1

Transparentnosť a zdieľanie
informácií

Vyžaduje sa

Majitelia domov alebo nájomníci budú anonymne zdieľať údaje o spotrebe energie a vody, aby sa zabezpečilo monitorovanie
energetickej hospodárnosti budov a finančné referenčné hodnoty a aby bolo v budúcnosti možné zlepšiť certifikačné kritériá.

B2

Vzdelávanie pre majiteľov
domov / zabezpečenie
hospodárnosti budovy

Vyžaduje sa

Pre všetkých nových majiteľov domov je potrebné vytvoriť a sprístupniť príručku, ktorá ich bude informovať a vzdelávať
o správnom fungovaní budov ekologickým a finančne úsporným spôsobom. Patrí sem i porozumenie tomu, ako fungujú
systémy budov, nakladanie s domovým odpadom a netoxické metódy čistenia.
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STAVENISKO & POLOHA

Vyžaduje sa

Výstavba na území národných parkov a citlivých oblastí, ako sú parky, lužné oblasti, mokrade, vodné útvary, je prísne
zakázaná. Podmienky právnych predpisov Natura 2000 budú prísne dodržiavané.

C1

Udržateľné stavenisko

C2

Kompaktný rozvoj

2

Účelom je podporiť vyššiu hustotu a kompaktnosť budov a znižovať škodlivý vplyv na životné prostredie na stavenisku.
Poskytnite dôkazy zvýšenej hustoty pri rezidenčných projektoch s viacerými bytovými jednotkami. Pripojte aj kalkuláciu
bytových jednotiek na hektár.

C3

Inteligentný (SMART) rozvoj

4

Podporiť bezpečné opätovné využívanie bývalých priemyselných alebo kontaminovaných lokalít a dekontamináciu
a zvyšovanie ich ekologickej hodnoty a hodnoty komunity.

C4

Zníženie účinkov tepelného
ostrova

3

Znižovať teplo absorbované strešnými aj nestrešnými štruktúrami, zlepšovať energetickú účinnosť a vonkajšie prostredie pre
ľudí a voľne žijúce živočíchy prostredníctvom vegetatívnych alebo studených striech, zelených stien, chodníkov s vysokým
indexom odrazivosti slnečného žiarenia (Solar Reflectance Index - SRI), atď.

C5

Správa dažďovej vody

2

Znižovať odtok dažďovej vody na stavenisku zberom a prípadným opätovným využitím v rámci danej lokality. Inštalovať trvalé
filtračné alebo zberné prvky (napr. vegetáciou zarastená priekopa/dažďová záhrada/cisterna na dažďovú vodu), ktoré zvládnu
100 % odtoku z 2-ročnej, 24-hodinovej búrky, priepustné chodníky, zber dažďovej vody, filtračné a bioretenčné prvky.

C6

Znížené svetelné znečistenie

Vyžaduje sa

Znížiť spotrebu energie spojenej s vonkajším osvetlením a znížiť znečistenie svetlom v nočných hodinách; zlepšiť prístup
k nočnej oblohe a zlepšiť nočnú viditeľnosť.

C7

Prístup k prvkom občianskej
vybavenosti

5

Zabezpečiť ľahký prístup k prvkom občianskej vybavenosti, ako sú parky, nákupné strediská, kostoly, fitnes centrá, banky
a bankomaty, trhoviská, školy atď., za účelom zníženia premávky, spotreby fosílnych palív a znečistenia ovzdušia.

C8

Alternatívna preprava

6

Podporiť rozhodovanie pre ekologickú dopravu umiestnením projektu do blízkosti verejnej dopravy a prostredníctvom
inštalácie špeciálnych parkovísk alebo stojanov na bicykle, elektrických nabíjacích staníc, dobrej prístupnosti pre chodcov,
parkovacích miest na zdieľané automobily a prepravu v rámci komunity.
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18
Vyžaduje sa

Podporovať úsilie o efektívnosť pri hospodárení s vodou monitorovaním a porovnávaním referenčných hodnôt spotreby vody
v čase.

D1

Meranie vody

D2

Príslušenstvo na efektívne
využívanie vody

5

Znížiť celkovú vnútornú a vonkajšiu spotrebu vody, a tým prispieť k efektívnejšiemu udržateľnému využívaniu vody.

D3

Inštalatérske práce alebo
prípravné inštalatérske práce
pre systém na odvádzanie
„sivej“ odpadovej vody

3

Znížiť spotrebu vody zhromažďovaním a opätovným využívaním dažďovej vody zo staveniska. Predbežná inštalácia (prípravné
inštalatérske práce) vytvára rámec pre možný budúci zber a distribúciu „sivej“ odpadovej vody.

D4

Plne funkčný systém na
„sivú“ odpadovú vodu

5

Znížiť spotrebu vody zhromažďovaním a opätovným použitím „sivej“ odpadovej vody zo staveniska.

D5

Terénne úpravy s efektívnym
využívaním vody

Využiť stratégie na minimalizáciu alebo elimináciu využívania vody, znížiť náklady na údržbu a toxicitu z pesticídov a zároveň
vytvoriť atraktívny terén. Stratégie zahŕňajú použitie lokálnych, adaptívnych rastlín a terénnych riešení bez využitia rašeliny.
2

Aspoň 50 % Xeriscapingu so zvyšným terénom zavlažovaným kvapkovou závlahou

5

100 % Xeriscaping s terénom zavlažovaným iba manuálnym zavlažovaním

38
E1

MATERIÁLY A ZDROJE
Podporovať využívanie prírodných materiálov, ktoré majú environmentálne a ekonomicky výhodnejšie účinky na životný
cyklus, ako sú vápenec, tehla, kukuričné klasy, konope, vlna, atď.

Prírodné materiály
2

Použiť 30 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

3

Použiť 50 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

5

Použiť 75 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

E2

Rekultivované materiály

5

Podporiť použitie najmenej 30 % rekultivovaných materiálov (zachránených, renovovaných alebo opätovne použitých)
v objeme z celkového množstva materiálov použitých na stavenisku.

E3

Miestne/regionálne
obkladové materiály

4

Podporovať využívanie miestnej produkcie a využívať výrobky, ktoré boli extrahované, spracované alebo vyrobené lokálne,
a to v rámci okruhu maximálne 160 km pre 50 % použitých materiálov; 30 % z okruhu 500 km a 20% z okruhu 1 000 km.

E4

Recyklovaný obsah

3

Podporovať využívanie minimálne 30 % recyklovaných obsahových materiálov z celkového objemu materiálov použitých
na stavenisku.

E5

Zdroje šetrné k životnému
prostrediu

Podporovať výber produktov, ktoré boli extrahované alebo získavané zodpovedným spôsobom.
Vyžaduje sa

E6
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EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE S VODOU

100 % použitého dreva musí pochádzať z legálne pestovaných lesov, čoho dôkazom je dokumentácia Systém na sledovanie
dreva (Chain of Custody - CoC).

3

50 % všetkého použitého dreva kvantifikovaného v m³ musí mať osvedčenie Správy a využívania lesov a lesných plôch (Forest
Stewardship Council - FSC).

7

75 % všetkého použitého dreva kvantifikovaného v m³ musí mať osvedčenie Správy a využívania lesov a lesných plôch (Forest
Stewardship Council - FSC).
Znižovať zdravotné riziko obyvateľov používaním nízko prchavých organických zlúčenín (do 10 gramov na liter VOC) alebo bez
VOC znížením koncentrácií chemických kontaminantov, ktoré môžu poškodiť kvalitu ovzdušia, ľudské zdravie, produktivitu
a životné prostredie. Platí to pre všetky farby, nátery, lepidlá a tmely.

Nízko prchavé organické
zlúčeniny (VOC)
3

Nízko prchavé organické zlúčeniny (VOC)

6

Žiadne prchavé organické zlúčeniny (VOC)

E7

Ohňovzdorné materiály

5

Zvýšiť požiarnu bezpečnosť použitím izolačných materiálov, ktoré sú ohňovzdorné.

E8

Obnoviteľné materiály

3

Znížiť závislosť na neobnoviteľných materiáloch používaním najmenej 30 % objemu celkového množstva materiálov použitých
na stavenisku z obnoviteľných zdrojov a rýchlo obnoviteľných zdrojov, ako je bambusové drevo, korok, bavlna (recyklovaný
denim), agropalivá, prírodné linoleum, atď.

10

ĽUDSKÉ ZDRAVIE A POHODLIE

F1

Zákaz fajčenia v spoločných
priestoroch

Vyžaduje sa

Zabrániť alebo minimalizovať vystavenie osôb, ktoré obývajú budovu, pôsobeniu tabakového dymu. Zákaz fajčenia vo
všetkých spoločných priestoroch budovy. Zákaz musí byť uvedený v zmluvách o prenájme alebo podnájme alebo v dohodách
s bytovými družstvami a musia v nich byť zahrnuté aj ustanovenia o príslušných vykonávacích opatreniach.

F2

Bioklimatické stratégie

Vyžaduje sa

Každý pravidelne obývaný priestor musí mať funkčné okná, ktoré umožňujú prístup k čerstvému vzduchu a prienik denného
svetla.

F3

Testovanie na formaldehyd,
VOC a testovanie častíc na
vzduchu pred obsadením
domácnosti

Vyžaduje sa

Pred obsadením domácnosti sa musí vykonať testovanie vzduchu, aby sa zabezpečilo, že formaldehyd, celkové prchavé
organické zlúčeniny (VOC) a častice (PM2.5) sú v rámci zdravých limitov.

F4

Testovanie vody vykonávané
pred obsadením domácnosti

Vyžaduje sa

Pred obsadením domácnosti sa musí vykonať testovanie vody, aby sa zabezpečilo, že baktérie, olovo, pesticídy, dusičnany/
dusitany, dusitany, chlór, pH a tvrdosť vody sú v rámci zdravých/prijateľných limitov.

F5

Akustický komfort

3

Na zlepšenie vnútorného pohodlia a možnosti odpočinku sa musia využívať riešenia na zmiernenie hluku v interiéri a exteriéri.

F6

Biofilný dizajn

3

Na zmiernenie stresu a úzkosti a zlepšenie kvality vnútorného prostredia a ovzdušia.

F7

Mestské poľnohospodárstvo/
Produkcia potravín

4

Na zlepšenie potravinovej bezpečnosti, podporu miestnej ekonomiky a sociálnej inklúzie sa podporuje mestské
poľnohospodárstvo (urban farming) a produkcia potravín. Je to v synergii s kreditom A3: Nakladanie s odpadmi, a s kreditom
C4: Zníženie účinkov tepelného ostrova. Prispieva to k zeleni mesta spolu s efektívnym využívaním mestského odpadu.

45

OPTIMALIZÁCIA ENERGIE

G1

H1

Na zníženie nadmerného
využívania energie, prechod
smerom k nízkouhlíkovým
energetickým riešeniam,
zlepšenie energetickej
bezpečnosti a zníženie
nákladov na energiu.

Rôzne nápady a riešenia

CELKOVÉ BODY,
KTORÉ MOŽNO
ZÍSKAŤ

160

Vyžaduje sa

30 % zlepšenie energetickej hospodárnosti kWh/m²/rok v porovnaní s minimálnym skóre na získanie „A“ v osvedčení
o energetickej hospodárnosti (Energy Performance Certificate - EPC).

15

45 % zlepšenie podľa vyššie uvedeného

20

60 % zlepšenie podľa vyššie uvedeného

25

Certifikát Pasívny dom (Passive Haus)

35

Budova s nulovou čistou spotrebou energie (True Net Zero Energy)

45

Budova s pozitívnou energetickou bilanciou (Net Positive Energy Building)

10

INOVÁCIE

10

Nápady alebo riešenia na zlepšenie hospodárnosti projektu sa môžu predkladať na zváženie a udelenie max. 10 bodov.

Certifikovaný 80-99
Vynikajúci 100 - 129
Nadštandardný 130-160
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Príloha 3
Rezidenčná budova s jednou bytovou jednotkou
Kritériá hodnotenia projektov certifikovaných ako Zelené domy
Nová výstavba a rozsiahle rekonštrukcie, renovácie a prestavba
Ak chcete získať detailnejšie informácie o kritériách, kontaktujte SKGBC
na e-mailovej adrese info@skgbc.sk pre zaslanie príručky k danej téme.
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A1

Integrovaný dizajn

Vzdelávanie pre tím
dizajnérov

Vyžaduje sa

2

VEDÚCA POZÍCIA Z HĽADISKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Optimalizovať proces navrhovania (dizajnovania) a výstavby, zlepšovať hospodárnosť budovy a znížiť náklady tým, že sa
využije širšia škála poznatkov už v ranej fáze procesu dizajnovania. Medzi členov tímu, ktorí musia byť zapojení do začiatku
fázy dizajnovania, patria architekti, inžinieri, konzultanti v oblasti zelených budov a/alebo špecialisti na bioklimatický
dizajn (v závislosti od existujúcej ekologickej expertízy tímu dizajnérov), odborníci na energetické modelovanie, krajinnú
architektúru, obnovu biotopov a územné plánovanie. Ako súčasť dohody o certifikácii Green Homes bude k dispozícii poradca
SKGBC, ktorý pomôže facilitovať stretnutia a navrhovanie dizajnu, s cieľom zabezpečiť optimálny prístup k projektom.
Tím SKGBC bude viesť workshopy pre dizajnérsky tím s cieľom vysvetliť proces certifikácie a zásady stavby zelených budov.
Od členov dizajnérskeho tímu sa bude vyžadovať, aby sa zúčastnili minimálne 3 kurzov v rámci vzdelávacej platformy Green
Building Professional. Náklady na tieto kurzy sú zahrnuté v certifikačnej zmluve Zelené domy.

A2

Hodnotenie životného cyklu

Vyžaduje sa

Vytvárať referenčné hodnoty, identifikovať a používať stavebné materiály s nízkym vplyvom na životné prostredie vrátane
využívania uhlíka počas celého životného cyklu budovy.

A3

Plánovanie nakladania so
stavebným odpadom

Vyžaduje sa

Odkloniť od skládok a spaľovní minimálne 50 % odpadu generovaného počas výstavby alebo modernizácie/renovácie. Odklon
sa dá dosiahnuť zavedením opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a stratégiám alebo opakovaným použitím na mieste
či triedením za účelom recyklácie. Odklon bude vychádzať z objemu každého použitého materiálu a bude obsahovať aspoň 4
použité materiály. Vyťažená zemina a úlomky pôdy sa pri výpočte percentuálneho podielu tohto kreditu nezohľadňujú.

3

Ak sa dosiahne vyššie uvedené, pripíšu sa ďalšie body za minimálne 75 % stavebných odpadových materiálov odklonených
od skládok alebo spaľovní.
Zredukovať znečistenie a narušenie spôsobené stavebnými činnosťami a rozpoznať a podporovať environmentálne a sociálne
zodpovedný prístup k správe staveniska.

A4

Zodpovedné stavebné
postupy

3

A5

Operatívne odpadové
hospodárstvo

Vyžaduje sa

Zahrnúť do fázy dizajnovania a výstavby systém pre majiteľov domov, aby mohli vo svojom dome triediť odpad do najmenej
3 hlavných kategórií: recyklovateľný, biologicky rozložiteľný a zvyškový odpad. Medzi recyklovateľné materiály musia patriť:
zmiešaný papier, vlnitá lepenka, sklo, plasty a kovy.

Vyžaduje sa

Osobitný vonkajší priestor musí byť vyhradený pre bezpečný zber, skladovanie a likvidáciu nasledovného odpadu: batérií,
žiaroviek obsahujúcich ortuť a elektronického odpadu.

A6

Uvedenie do prevádzky
treťou stranou

3

Ak sa dosiahlo vyššie uvedené, je možné získať ďalšie body za zahrnutie kompostovacej oblasti alebo kompostovacej nádoby
na pokosenú trávu a potravinový a kuchynský odpad. Majiteľom/nájomcom sa poskytnú pokyny na kompostovanie v príručke
uvedenej v oddiele B2: Príručka pre majiteľov domov/Zabezpečenie hospodárnosti budovy.

6

Uvádzanie do prevádzky sa odporúča, aby sa zlepšila kvalita stavby a hospodárnosť budovy po obsadení tým, že sa odstránia
možné nedostatky v inštalácii a optimalizujú sa nainštalované systémy. Tento proces zahŕňa kontrolu inštalácie termosystému
a všetkých existujúcich mechanických systémov a zabezpečenia.
PRIEBEŽNÁ HOSPODÁRNOSŤ

B1

Transparentnosť a zdieľanie
informácií

Vyžaduje sa

Majitelia domov alebo nájomníci budú anonymne zdieľať údaje o spotrebe energie a vody, aby sa zabezpečilo monitorovanie
energetickej hospodárnosti budov a finančné referenčné hodnoty a aby bolo v budúcnosti možné zlepšiť certifikačné kritériá.

B2

Vzdelávanie pre majiteľov
domov / zabezpečenie
hospodárnosti budovy

Vyžaduje sa

Pre všetkých nových majiteľov domov je potrebné vytvoriť a sprístupniť príručku, ktorá ich bude informovať a vzdelávať o
správnom fungovaní budov ekologickým a finančne úsporným spôsobom.
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Vyžaduje sa

STAVENISKO & POLOHA
Výstavba na území národných parkov a citlivých oblastí, ako sú parky, lužné oblasti, mokrade, vodné útvary, je prísne
zakázaná. Podmienky právnych predpisov Natura 2000 budú prísne dodržiavané.

C1

Udržateľné stavenisko

C2

Kompaktný rozvoj

2

Účelom je podporiť vyššiu hustotu a kompaktnosť budov a znižovať škodlivý vplyv na životné prostredie na stavenisku.

C3

Inteligentný (SMART) rozvoj

4

Podporiť bezpečné opätovné využívanie bývalých priemyselných alebo kontaminovaných lokalít a dekontamináciu
a zvyšovanie ich ekologickej hodnoty a hodnoty komunity.

C4

Zníženie účinkov tepelného
ostrova

3

Znižovať teplo absorbované strešnými aj nestrešnými štruktúrami, zlepšovať energetickú účinnosť a vonkajšie prostredie pre
ľudí a voľne žijúce živočíchy prostredníctvom vegetatívnych alebo studených striech, zelených stien, chodníkov s vysokým
indexom odrazivosti slnečného žiarenia (Solar Reflectance Index - SRI), atď.

C5

Správa dažďovej vody

2

Znižovať odtok dažďovej vody na stavenisku zberom a prípadným opätovným využitím v rámci danej lokality. Inštalovať trvalé
filtračné alebo zberné prvky (napr. vegetáciou zarastená priekopa/dažďová záhrada/cisterna na dažďovú vodu), ktoré zvládnu
100 % odtoku z 2-ročnej 24-hodinovej búrky, priepustné chodníky, zber dažďovej vody, filtračné a bioretenčné prvky.

C6

Znížené svetelné znečistenie

Vyžaduje sa

Znížiť spotrebu energie spojenej s vonkajším osvetlením a znížiť znečistenie svetlom v nočných hodinách; zlepšiť prístup
k nočnej oblohe a zlepšiť nočnú viditeľnosť.

C7

Prístup k prvkom občianskej
vybavenosti

5

Zabezpečiť ľahký prístup k prvkom občianskej vybavenosti, ako sú parky, nákupné strediská, kostoly, fitnes centrá, banky
a bankomaty, trhoviská, školy atď., za účelom zníženia premávky, spotreby fosílnych palív a znečistenia ovzdušia.

C8

Alternatívna preprava

6

Podporiť rozhodovanie pre ekologickú dopravu prostredníctvom inštalácie elektrických nabíjacích staníc, dobrej prístupnosti
pre chodcov, výstavby cyklochodníkov a prepravy v rámci komunity.

18
Vyžaduje sa

EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE S VODOU
Podporovať úsilie o efektívnosť pri hospodárení s vodou monitorovaním a porovnávaním referenčných hodnôt spotreby vody
v čase.

D1

Meranie vody

D2

Príslušenstvo na efektívne
využívanie vody

5

Znížiť celkovú vnútornú a vonkajšiu spotrebu vody, a tým prispieť k efektívnejšiemu udržateľnému využívaniu vody.

D3

Inštalatérske práce alebo
prípravné inštalatérske práce
pre systém na odvádzanie
„sivej“ odpadovej vody

3

Znížiť spotrebu vody zhromažďovaním a opätovným využívaním dažďovej vody zo staveniska. Predbežná inštalácia (prípravné
inštalatérske práce) vytvára rámec pre možný budúci zber a distribúciu „sivej“ odpadovej vody.

D4

Plne funkčný systém na
„sivú“ odpadovú vodu

5

Znížiť spotrebu vody zhromažďovaním a opätovným použitím „sivej“ odpadovej vody zo staveniska.

D5

Terénne úpravy s efektívnym
využívaním vody

Využiť stratégie na minimalizáciu alebo elimináciu využívania vody, znížiť náklady na údržbu a toxicitu z pesticídov a zároveň
vytvoriť atraktívny terén. Stratégie zahŕňajú použitie lokálnych, adaptívnych rastlín a terénnych riešení bez využitia rašeliny.
2

Aspoň 50 % Xeriscapingu so zvyšným terénom zavlažovaným kvapkovou závlahou

5

100 % Xeriscaping s terénom zavlažovaným iba manuálnym zavlažovaním

38
E1

MATERIÁLY A ZDROJE
Podporovať využívanie prírodných materiálov, ktoré majú environmentálne a ekonomicky výhodnejšie účinky na životný
cyklus, ako sú vápenec, tehla, kukuričné klasy, konope, vlna, atď.

Prírodné materiály
2

Použiť 30 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

3

Použiť 50 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

5

Použiť 75 % z celkového objemu materiálov použitých na stavenisku.

E2

Rekultivované materiály

5

Podporiť použitie najmenej 30 % rekultivovaných materiálov (zachránených, renovovaných alebo opätovne použitých)
v objeme z celkového množstva materiálov použitých na stavenisku.

E3

Miestne/regionálne
obkladové materiály

4

Podporovať využívanie miestnej produkcie a využívať výrobky, ktoré boli extrahované, spracované alebo vyrobené lokálne,
a to v rámci okruhu maximálne 160 km pre 50 % použitých materiálov; 30 % z okruhu 500 km a 20 % z okruhu 1 000 km.

E4

Recyklovaný obsah

3

Podporovať využívanie minimálne 30 % recyklovaných obsahových materiálov z celkového objemu materiálov použitých
na stavenisku.

E5

Zdroje šetrné k životnému
prostrediu

Podporovať výber produktov, ktoré boli extrahované alebo získavané zodpovedným spôsobom.
Vyžaduje sa

E6

100 % použitého dreva musí pochádzať z legálne pestovaných lesov, čoho dôkazom je dokumentácia Systém na sledovanie
dreva (Chain of Custody - CoC).

3

50 % všetkého použitého dreva kvantifikovaného v m³ musí mať osvedčenie Správy a využívania lesov a lesných plôch (Forest
Stewardship Council - FSC).

7

75 % všetkého použitého dreva kvantifikovaného v m³ musí mať osvedčenie Správy a využívania lesov a lesných plôch (Forest
Stewardship Council - FSC).
Znižovať zdravotné riziko obyvateľov používaním nízko prchavých organických zlúčenín (do 10 gramov na liter VOC) alebo bez
VOC znížením koncentrácií chemických kontaminantov, ktoré môžu poškodiť kvalitu ovzdušia, ľudské zdravie, produktivitu
a životné prostredie. Platí to pre všetky farby, nátery, lepidlá a tmely.

Nízko prchavé organické
zlúčeniny (VOC)
3

Nízko prchavé organické zlúčeniny (VOC)

6

Žiadne prchavé organické zlúčeniny (VOC)

E7

Ohňovzdorné materiály

5

Zvýšiť požiarnu bezpečnosť použitím izolačných materiálov, ktoré sú ohňovzdorné.

E8

Obnoviteľné materiály

3

Znížiť závislosť na neobnoviteľných materiáloch používaním najmenej 30 % objemu celkového množstva materiálov použitých
na stavenisku z obnoviteľných zdrojov a rýchlo obnoviteľných zdrojov, ako je bambusové drevo, korok, bavlna (recyklovaný
denim), agropalivá, prírodné linoleum, atď.
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10

ĽUDSKÉ ZDRAVIE A POHODLIE

F1

Konštrukcia odolná voči
radónom

Vyžaduje sa

Znížiť riziko ochorenia na rakovinu pľúc majiteľa domu v dôsledku prítomnosti radónu vo vnútornom vzduchu.

F2

Bioklimatické stratégie

Vyžaduje sa

Každý pravidelne obývaný priestor musí mať funkčné okná, ktoré umožňujú prístup k čerstvému vzduchu a prienik denného
svetla.

F3

Testovanie na formaldehyd,
VOC a testovanie častíc na
vzduchu pred obsadením
domácnosti

Vyžaduje sa

Pred obsadením domácnosti sa musí vykonať testovanie vzduchu, aby sa zabezpečilo, že formaldehyd, celkové prchavé
organické zlúčeniny (VOC) a častice (PM2.5) sú v rámci zdravých limitov.

F4

Testovanie vody vykonávané
pred obsadením domácnosti

Vyžaduje sa

Pred obsadením domácnosti sa musí vykonať testovanie vody, aby sa zabezpečilo, že baktérie, olovo, pesticídy, dusičnany/
dusitany, dusitany, chlór, pH a tvrdosť vody sú v rámci zdravých/prijateľných limitov.

F5

Akustický komfort

3

Na zlepšenie vnútorného pohodlia a možnosti odpočinku sa musia využívať riešenia na zmiernenie hluku v interiéri
a exteriéri.

F6

Biofilný dizajn

3

Na zmiernenie stresu a úzkosti a zlepšenie kvality vnútorného prostredia a ovzdušia.

F7

Produkcia potravín

4

Na zlepšenie potravinovej bezpečnosti a podporu miestnej ekonomiky. Prispieva to k zeleni mesta spolu s efektívnym
využívaním mestského odpadu.
Je to v synergii s kreditom A3: Nakladanie s odpadmi, a s kreditom C4: Zníženie účinkov tepelného ostrova.

45

OPTIMALIZÁCIA ENERGIE

G1

H1

Na zníženie nadmerného
využívania energie, prechod
smerom k nízkouhlíkovým
energetickým riešeniam,
zlepšenie energetickej
bezpečnosti a zníženie
nákladov na energiu.

Rôzne nápady a riešenia

CELKOVÉ BODY,
KTORÉ MOŽNO
ZÍSKAŤ

160

Vyžaduje sa

30 % zlepšenie energetickej hospodárnosti kWh/m²/rok v porovnaní s minimálnym skóre na získanie „A“ v osvedčení
o energetickej hospodárnosti (Energy Performance Certificate - EPC).

15

45 % zlepšenie podľa vyššie uvedeného

20

60 % zlepšenie podľa vyššie uvedeného

25

Certifikát Pasívny dom (Passive Haus)

35

Budova s nulovou čistou spotrebou energie (True Net Zero Energy)

45

Budova s pozitívnou energetickou bilanciou (Net Positive Energy Building)

45

INOVÁCIE

10

Nápady alebo riešenia na zlepšenie hospodárnosti projektu sa môžu predkladať na zváženie a udelenie max. 10 bodov.

Certifikovaný 80-99
Vynikajúci 100 - 129
Nadštandardný 130-160

26 |

Príloha č. 4
Výber z projektov partnerskej RoGBC realizovaných
cez program “Green Homes & Green Mortgage”

Vision – by Studium Green
Cluj-Napoca, Romania
Tento dokončený projekt so 177 bytmi prináša
takmer 40 % úsporu energie v porovnaní so
štandardom, využil existujúcu stavebnú štruktúru
na minimalizovanie spotreby zdrojov a stavebného
odpadu. Je napojený na verejnú dopravu do
centra mesta a má ľahký peší prístup k mnohým
zariadeniam vrátane obchodov a škôl. Bol to prvý
projekt schválený ako Zelené domy a certifikovaný
Rumunskou radou zelených budov.

One Herastrau Park Residence – by
One United
Bucharest, Romania
Tento projekt bol ukončený v septembri 2017,
zahŕňa 106 bytov a zaviazal sa dosiahnuť potrebné
kritériá stanovené v certifikačnom programe
Zelené domy. Koncept uvažoval s integrovaným
dizajnom a všetkými udržateľnými stratégiami
vrátane výrazného zníženia stavebného odpadu
prostredníctvom zodpovedných stratégií riadenia
stavieb, separácie prevádzkového odpadu pre
domácnosti a energeticky účinných opatrení
v kombinácii so vzdelávacím programom pre
obyvateľov, ktorý optimalizuje a znižuje všetku
spotrebu energie počas celého životného cyklu
budovy.

AFI City Bucurestii Noi – by AFI
Europe Romania
Bucharest, Romania

Lake District – by American Eco
Homes SRL
Iași, Romania

Developer projektu pôsobiaci na rumunskom
trhu sa zaviazal, že dosiahne potrebné kritériá na
certifikáciu celkom 1 688 bytov v bytových domoch
pre viac rodín na severovýchode Bukurešti. Všetky
zvážené stratégie týkajúce sa zelenej energie
a energetickej účinnosti sa uvažovali v ranej fáze
projektového návrhu spolu s náležitým ohľadom
na riadenie staveniska, plán na zmiernenia vzniku
odpadu a jeho riadenie po obsadení domov.

Tento projekt v obci Miroslava pri Iași s plánmi na
viac ako 600 radových domov dokončil výstavbu 16
počiatočných jednotiek certifikovaných v programe
RoGBC Zelené domy. Projekt využíva inovatívne
štrukturálne izolované panely na dosiahnutie
prvotriednej energetickej hospodárnosti, seizmic
kej odolnosti a konštrukčnej kvality pri zachovaní
cenovej dostupnosti. Domy projektu Lake District
zahŕňajú pasívny solárny návrh a optimalizujú
prirodzené vetranie, Forest Stewardship Council
(FSC) – certifikované drevo, materiály s nízkym
obsahom organických prchavých látok, ako farby,
lepidlá, podlahoviny, ďalej sanitárne výrobky
a terénne úpravy šetriace vodou. Projektovým
riadením výstavby sa odvráti viac ako 50 %
stavebného odpadu zo skládky (25 % je bežnou
priemyselnou praxou).

Amber Gardens – by Alesonor
Tunari, Romania
Tento projekt luxusných domov zahŕňa 21 dokon
čených víl z celkovo naplánovaných 60. Domy sa
navrhujú a stavajú na základe zásad bioklimatického
dizajnu, aby sa dosiahla ambiciózna certifikácia
energetickej účinnosti pasívnych domov, a s nain
štalovanými fotovoltaickými panelmi, už v roku
2014 takmer prekročili normu „čistej nulovej
energie“ podľa európskej smernice v roku 2020.
Netoxické nátery, lepidlá a iné stavebné materiály
zabezpečujú budúce zdravie rodín žijúcich v Amber
Gardens. Domy, priľahlé detské ihrisko a spoločná
záhrada využívajú pôvodné rastliny a netoxické
a trvalo udržateľné materiály. Cesty a chodníky boli
navrhnuté a skonštruované tak, aby eliminovali
nepriaznivé environmentálne vplyvy staveniska.
Tento projekt je prvým schváleným projektom
Zelené domy certifikovaným spoločnosťou RoGBC
pre samostatné rodinné domy.
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Casa Solaris – by Casa Solaris SRL
Voluntari, Romania

The EFdeN House – by Team EFdeN
Bucharest, Romania

Rodinný dom nachádzajúci sa na severe Bukurešti,
ktorý bol súťažený v roku 2014 a certifikovaný
v programe RoGBC Zelené domy. Je to aktívny
dom, prvý z mini súboru 3 samostatných pilotných
domov. Produkuje viac energie, ako je potrebné
pre jeho súčasnú prevádzku – vďaka príspevku
72 m2 fotovoltaických panelov s prebytočnou
solárnou elektrinou dodávanou do verejnej siete.
Casa Solaris je tiež vybavený 37 m2 tepelnými
kolektormi používanými na výrobu teplej úžitkovej
vody pre domácnosť a na zimné vykurovanie,
pričom využíva inovatívny prístup podzemného
skladovania prebytku tepla v lete, čo eliminuje
potrebu tepelného čerpadla. Energeticky účinná
konštrukcia a inteligentné riešenia pre vykurovanie
a chladenie znížili energetickú záťaž na približne
50 kWh/m2/rok. Táto technológia poskytuje zdravé
vnútorné ovzdušie s kontrolovanou vlhkosťou
a jednotnou teplotou bez nežiadúcich prúdení
vzduchu.

Dom EFdeN bol navrhnutý rumunským univerzitným
tímom ako vstup do prestížnej súťaže „Solar
Decathlon Europe 2014“.

Central District Cuza 99 – by Forty
Management
Tunari, Romania

One Charles de Gaulle – by One United
Bucharest, Romania

One Herastrau plaza – by One United
Bucharest, Romania

33 bytových jednotiek v dvoch bytových budovách
s nízkou výškou rešpektuje historickú oblasť
a venuje sa zachovaniu ekologických charakteristík
domu Zelené domy. Patria sem zelené terasy,
vysoká energetická účinnosť, využívanie prírodných
materiálov, minimalizácia odpadu a hospodárenie
s ním počas výstavby a prevádzky budov. Dizajn
projektu je optimalizovaný tak, aby poskytoval
prirodzené osvetlenie a vetranie. Starostlivo
navrhnuté trvalo udržateľné krajinné záhrady sú
svieže a dopĺňajú zoznam výhod zelených domov.

Prostredníctvom konceptu integrovanej mestskej
rezidencie sa spojil v projekte dvoch budov so
147 bytmi do susedstva so základnými službami
a rekreáciou v parkoch a jazierkách; vytvára
pohodlie a znižuje dopad na dopravu. Námestie
Herastrau Plaza je kombináciou geometrických
a vegetatívnych prvkov a zároveň jeho vlastným
námestím pre obyvateľov a rozšírením prírodnej
krajiny v meste. Bioklimatický dizajn, terasa,
vysadené strechy a zatienené ulice sú ďalšími
prvkami zelených prvkov projektu. Átrium vo
vonkajšom námestí je pokryté sklenenými
panelmi na okrasnej oceľovej konštrukcii, zatiaľ čo
prírodný, zvýrazňujúci odtieň miestneho kameňa
dodáva eleganciu. Odvetrávané fasády prispievajú
k tepelnému výkonu budov.

Tento projekt so 40 bytovými jednotkami bol
dokončený v októbri 2017 a je certifikovaný
spoločnosťou Zelené domy RoGBC. Inovatívny
koncepčný návrh budovy zahŕňa plné osvetlenie
LED, rastliny a stromy na fasáde a terasách, ktoré
vytvárajú pre obyvateľov pocit prírody, individuálne
ovládanie vykurovania a chladenia, prirodzené
vetranie jednotiek, modulárnu architektúru na
rekonfiguráciu bytu, inovatívne architektonické
riešenia terás, ako je aktívna keramika,
filtrovanie vzduchu a pôsobenie proti znečisteniu
a antibakteriálnym účinkom, netoxické farby
a lepidlá, úpravu okien pre každý byt s vlastným
výhľadom a rôzne energeticky efektívne opatrenia
na optimalizáciu a zníženie spotreby energie počas
celého životného cyklu budovy.
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Dom bol zostavený v Paríži na letnú súťaž a teraz
je postavený na Technickej stavebnej univerzite Fakulta zariadenia budov v Bukurešti.
Dom EFDEN úspešne definuje udržateľnosť a inte
grované ekologické a zdravé materiály. Ústredným
architektonickým prototypom je skleník poskytu
júci multifunkčný integrovaný zelený priestor, ktorý
poskytuje mestské poľnohospodárstvo / výrobu
potravín, prirodzené denné svetlo, kvalitu vzduchu
v miestnosti a pasívne solárne vykurovanie, ako aj
relaxačný obytný priestor. Projekt získal certifikát
Zelené domy od Rumunskej rady pre ekologické
budovy.

Valley 21 – by Dalghias
Development & Building the future
Vama Buzaului, Romania
Tento projekt zahŕňa 60 hlboko zelených domov
s nízkym dopadom na okolie, ktoré obsahujú
bioklimatické princípy a využívanie zelenej energie.
Projekt začal s výstavbou toho, čo bude kotvou
komunity; pohostinské centrum. Model domu
bol dokončený a certifikovaný v septembri 2016.
Projekt spája moderné a tradičné stavebné metódy
a zahŕňa miestne udržateľné materiály.

Hemp House
Sibiel – Sibiu, Romania

Cetăţii 10 – Panera Bau
Timișoara, Romania

Modelový dom, dokončený v decembri 2018,
má rozlohu 100 m2. Jednobytový dom, ktorý
bude využívať kombináciu z konope a vápna - na
steny, aj na izoláciu týchto stien, striech a podláh.
Kombinácia konope a vápna zaisťuje optimálnu
úroveň vzdušnej vlhkosti, eliminuje riziko rastu
plesní a prítomnosti škodcov a zároveň zaisťuje
veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Obsah vápna
absorbuje C02 v atmosfére až desať rokov a spôsob
výroby vyžaduje iba jednu tretinu typickej spotreby
vody, čím sa znižuje vplyv budovy na životné
prostredie. Všetky stavebné materiály sú 100 %
prírodné a miestneho pôvodu. Konštrukcia domu
je vyrobená z vrstveného dreva s recyklovaným
drevom používaným na vnútorné schody a nábytok,
s miestnymi výrobkami z dreveného stolárstva.

Tento 25-bytový projekt sa nachádza v obytnej
časti Temešváru vzdialenom len 10 minút chôdze
od centra, s ľahkým prístupom k základným zaria
deniam a verejnej doprave. Budova využíva vysoko
výkonné technológie na zabezpečenie energetickej
účinnosti, ako aj stavebných materiálov na princípe
“Cradle to Cradle”. Projekt bol ukončený v roku
2019.

Ecological House Slava Rusă
Slava Rusă – Tulcea, Romania

Aviatiei Park - Forte Partners
Bucharest, Romania

Rodinný dom s rozlohou 80 m² je úplne energeticky
nezávislý a využíva kombináciu veternej a foto
voltaickej energie. Dom má biodynamický dizajn
a ponúka maximálne vystavenie slnečnému
žiareniu počas zimy a zatienenia v letnom období.
V dome sú solárne panely na ohrev vody, vetracie
systémy s rekuperáciou tepla a tepelné čerpadlá.
Konštrukcia domu je vyrobená z dreva, zatiaľ čo
strecha je z tŕstia; všetko miestny tradičný materiál.
Čistenie prírodnej odpadovej vody sa zabezpečuje
pomocou trstiny. Dom bol dokončený na jeseň roku
2018.

Komplex Aviației Park sa nachádza na severe
Bukurešti, v oblasti, v ktorej sa stretávajú nové
spoločnosti a podniky a uspokojuje potreby mla
dého a dynamického obecenstva, aby žili v blízkos
ti pracoviska a ušetril čas. Budúci obyvatelia kom
plexu budú mať možnosť užiť si okolie, zobrať svoje
deti do parku Herastrau, čo je 8 minút chôdze. Na
nákupy sú Lidl a Mega Image, ktoré sa nachádzajú
hneď pri výjazde z komplexu a obchodný dom
Promenada je vzdialený 2 minúty jazdy.
Komplex Aviatiei Park ponúka jedno- až štvor
izbové byty s teplou a príjemnou atmosférou,
v ktorej je bohaté a veľkorysé prírodné svetlo.
Každý priestor je efektívne rozdelený a poskytuje
obyvateľom rôzne možnosti na vybavenie a použitie
prispôsobené modernému životnému štýlu.

Jardine Hills – by Mason Jar
Dealu Mare – Prahova, Romania
Hotel „Jardine Hills“ sa nachádza vo vinárskej
oblasti Dealu Mare a pozostáva z existujúcej
hlavnej chaty, chaty pre hostí a troch novo
postavených chát pre hostí, ktoré kombinujú
moderný, ekologický prístup a rustikálny dizajn.
Fotovoltaické panely dodávajú elektrinu mimo
siete (3,6 kW), zatiaľ čo solárne tepelné panely
a vysoko účinné tepelné čerpadlo dodávajú teplú
vodu pre domácnosť a vykurovanie bazénu. Celý
areál je upravený na trvalo udržateľných princípoch
vrátane využívania rastlín odolných voči suchu,
prírodného mulča a zavlažovacieho systému
s nízkou spotrebou vody. Energeticky účinné okná,
dvere, izolácia a ďalšie materiály kombinované so
špičkovým systémom tepelného čerpadla vzduchvzduch ochladzujú nové chatky pre hostí; každá
so samostatnou termostatickou zónou a ovládaná
pomocou aplikácie podporujúcej inteligentný
telefón na diaľkové spustenie, monitorovanie
a nastavenie.
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Amber Gardens by Alesonor
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Poznámky

| 31

Poznámky

32 |

Poznámky

| 33

Poznámky

34 |

„Zvýšené úspory energie
a ďalšie finančné výhody

podstatne znižujú riziko
zlyhania hypotéky,

čo umožňuje veriteľovi

znížiť mesačnú úrokovú

sadzbu pri zachovaní
ziskových marží.“
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Pre viac informácií,
prosím, kontaktujte
Hana Ovesná – riaditeľka SKGBC
Juraj Hartl – koordinátor projektu
info@skgbc.org

Tento projekt je financovaný z programu
Európskej únie Horizon 2020 pre výskum
a inovácie pod zmluvou číslo 847141.
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