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Environmentálne hodnotenie 
dopadov na obyvateľa



 je propagátorom Obehového hospodárstva

 presadzuje uplatňovanie technických riešení z produktov zo zhodnotených

recyklovaných odpadov v oblasti stavebníctva, priemyslu, vodného

hospodárstva a pôdohospodárstva

 technické riešenia vychádzajú z aplikovaného výskumu akademickej obce

 poskytuje odborné a technické poradenstvo k zelenej infraštruktúre

 presadzuje Sociálne a Zelené verejné obstarávania

 je riešiteľom LCA a LCC metódy, TCO

 analyzuje a hodnotí environmentálne dopady životného prostredia na 

obyvateľa - GREENPASS®  

O NÁS



1) ENVIROMENTÁLNE
Vzdelávanie k otázkam zdravého životného prostredia.

Riešenia problémov klimatických zmien.

2) EKONOMICKY
Uplatňovania obehového hospodárstva: 

- na analýze životných cyklov  a nákladov produktov, 

- používaní výrobkov  zo zhodnotených  recyklovaných odpadov.

3) SOCIÁLNE
Budovanie a hodnotenie zdravého životného prostredia. 

Vytváranie nových pracovných príležitostí.

PRÍSTUPY HODNOTENIa



OBÝVaTEľNÉ PROSTREDIE



VÝZVa PRE ZaJTRaJŠOK



 je to chýbajúci článok medzi svetom plánovania a 

odbornými simuláciami dopadov zmeny klímy.

 poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty 

zelenej infraštruktúry a ďalších technických konštrukcií na 

ich prostredie

 umožňuje mestám, developerom a projektantom 

optimalizovať dopad a finančné náklady zelenej 

infraštruktúry v akomkoľvek simulovanom prostredie.

 poskytuje účinné plánovanie udržateľných miest vďaka 

informáciám o sile projektu na základe šiestich faktorov

RIEŠENIE GREENPaSS®



Klíma Biodiverzita

Voda Energie

Vzduch Cena

6 FaKTOROV HODNOTENIa



HOTEL OPaVa



STaTUS QUO



NÁVRH RIEŠENIa



KONCEPCIa NÁVRHU RIEŠENIa



SIMULÁCIa PROSTREDIa

STATUS QUO NÁVRH



POCITOVÁ TEPLOTa 15.00 

STATUS QUO NÁVRH



POROVNaNIE

STATUS QUO NÁVRH



VÝSLEDKY
STATUS QUO

NÁVRH



NÁVRH OBYTNÉHO KOMPLEXU



POCITOVÁ TEPLOTa 15.00 HOD



POCITOVÁ TEPLOTa 15.00 HOD



SIMULÁCIa VETRaNIa aREÁLU



STaTUS QUO – OC SLEZaNKa



NÁVRH – OC SLEZaNKa



ÚPLNÁ KONTROLa

GREENPASS®

 dáva obciam a štátnej správe možnosť zladiť rozvoj 

miest s klimatickými adaptačnými cieľmi 

 overovať dosahovanie týchto cieľov a účinne znižovať 

riziká a náklady súvisiace s klímou, napr. tepelné zisky 

z mestských tepelných ostrovov a elimináciu odtoku 

zrážkových vôd



VÝHODY, KTORÉ ZÍSKaME !

Až 100% 
zlepšenie tepelného výkonu

Zníženie okolitej teploty 
až o 4 ° C

Až 90% zníženie 
tepelných ostrovov (Uhi)

Zníženie hluku až o 10 dB 

Zlepšenie kvality života 

Optimálna návratnosť 
investícií, 
flexibilné oceňovanie 

Rozhodnutia sú založené 
na pomere výkonu 
a efektivite nákladov 

Až 90% úspora času 
a nákladov



PRÍKLaDY RIEŠENÍ 

Vegetačné strechy Vegetačné fasády

Retenčné biotopyMestská zeleň



EFEKTY ZELENEJ INFRaŠTRUKTÚRY 



ZaSTÚPENIE PRE V4

GP UCA, mentor GREENPASS®

GP UCA, collaborator mentor 

GREENPASS®
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www.buildigo.cz

Ing. Ján Plesník

A.Hlinku 2568/33

960 01 Zvolen

+421 905 361 767

naraslovensko@gmail.com

www.narask.sk



NÁŠ TÍM



Ďakujem za pozornosť !
Ing. Ján Plesník

Poradca pre technické riešenia NARA-SK

+421 905 361 767
naraslovensko@gmail.com

www.narask.sk

konferencia k projektu

„Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro 
podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit 

a spolupráce.“
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