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Čo sú zelené budovy?

• Filozofia: efektívnejšie využívanie zdrojov pri
stavbe (energia, voda, stavebné materiály...)

• Cieľ: zníženie negatívnych dôsledkov na ľudské
zdravie a životné prostredie v priebehu životnosti
stavby

• Prostriedky: lepšie umiestnenie, tvorivý dizajn a
konštrukcia, použitie vhodných materiálov,
úspornejšia prevádzka, lepšia údržba

• Zelená budova šetrí životné 

• prostredie aj prevádzkové náklady



Situácia na trhu

Celosvetový trend
Energetická kríza � verejný tlak �rastúce spoločenské 
uvedomenie firiem � nové korporátne stratégie 

Slovensko
Postupná zmena pohľadu aj u firiem u nás - najmä 
medzinárodných korporácií, ale čoraz viac aj domácich  

Čo je potrebné
• zmena pohľadu nájomcov a investorov na energeticky 
úsporné budovy
• legislatívne úpravy 



Európsky rámec
40% energie v EÚ spotrebujú budovy

EPBD II - Direktíva EÚ o energetickej hospodárnosti budov
„budovy s takmer nulovou spotrebou“  

2018 – rekonštrukcie verejných budov

2020 - všetky NOVÉ budovy „zelené“ (UK – 2016 rezid.)

Stratégia 2020
20% menej emisií skleníkových plynov oproti 1990 +

20% úspora energie + 20% z obnoviteľných zdrojov

(predikcie podľa súčasného stavu - 10%)



Slovenská rada pre zelené budovy 

• Január 2011 , občianske združenie, reg. MV SR

• World Green Building Council (vyše 80 národných)

Združujeme spoločnosti, ktoré považujú energetickú 
úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť 
svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja.

� Popredné spoločnosti a odborníci z oblasti stavebníctva
� Developeri, investori, finančníci
� Architekti a projektanti
� Dodávatelia stavebných systémov, 
materiálov a technologií



Vízia

Transformácia trhu so zelenými budovami

Slovenská rada pre zelené budovy 

„Chceme, aby sa zelené budovy stali štandardom
na trhu, ako sú dnes úsporné žiarovky alebo
domáce spotrebiče v triede A.”





Slovenská rada pre zelené budovy 

- spolupráca investorov, projektantov, stavebných 
spoločností a dodávateľov s cieľom dosiahnuť vysoký 
štandard vo výstavbe a rekonštrukcii úsporných budov,

- informovanie o nových projektoch, legislatívnych krokoch 
a skúsenostiach z domáceho i zahraničného trhu,a skúsenostiach z domáceho i zahraničného trhu,

- konštruktívny dialóg s predstaviteľmi vlády, akademickej 
obce a odborných inštitúcií v snahe podporiť na Slovensku 
rozvoj a využívanie úsporných a ekologických riešení,

- vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti


