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ABSTRAKT 

Abstrakt: Cieľom príspevku je prostredníctvom využitia metodiky kalkulácie životného cyklu kvantifikovať 

náklady na referenčnú stavbu pre alternatívne skladby obvodových stien v porovnaní murovaná stavba a stavba na 

báze dreva. Pre alternatívy silikátovej stavby rodinného domu boli ako nosné materiály zvolené YTONG 

a Porotherm. Pre alternatívy stavby na báze dreva boli brané do úvahy najčastejšie využívané skladby obvodových 

stien slovenských producentov s rozhodujúcou úrovňou trhového podielu. Metodický postup bol aplikovaný v 

zmysle noriem v rámci sledovanej fázy životného cyklu “gradle to use“, pri realistickej úvahe s priemernou 

úrokovou sadzbou 3% p.a. počas doby hodnotenia 30 rokov a miere inflácie vo výške 2,5%. Naše zistenia 

potvrdzujú, že kvalitne konštruovaná drevostavba dokáže aj napriek vyššej úrovni investičných nákladov 4 – 5% 

oproti murovanej stavbe, vo fáze svojej prevádzky (využívania) generovať potenciál úspory nákladov na úrovni 

10 – 15 €/mesiac z hľadiska vplyvu vývoja cien energií.  Pri zohľadnení potenciálu mnohých iných výhod 

drevostavieb a eliminovaní možných rizík a najmä ich ekologickému a environmentálnemu aspektu vzhľadom k 

vplyvu na životné prostredie sú stavby na báze dreva riešením ako posunúť sektor stavebníctva k cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja. 

Kľúčové slová: kalkulácia životného cyklu, drevostavba, murovaná stavba, prevádzkové náklady 

Dispozičné údaje prípadovej štúdie LCC kalkulácie, ktorá je súčasťou daného článku, boli 

kalkulované v čase jej kreovania (rok 2019). Aj preto jej výsledky z pohľadu zásadnému 

inflačnému vplyvu nárastu ceny vstupných materiálov a práce, nemusia úplne presne 

zobrazovať aktuálnu situáciu v rámci porovnania alternatív prevedenia referenčnej stavby. 

ÚVOD 

Otázku zabezpečenia jednej zo základných životných potrieb – bývania, rieši v určitom 

okamihu života každý z nás. Táto voľba vystupuje do popredia spolu s túžbou budovania 

vlastnej nezávislosti a je posilnená rozhodnutím vstupu do rodinného života. Možností, ako 

naplniť túto základnú potrebu je niekoľko. Podľa nášho aktuálneho prieskumu možno tvrdiť, 

že približne 30% ľudí na Slovensku rieši otázku bývania formou výstavby rodinného domu. 

Zvyšok sa rozhoduje pre kúpu alebo prenájom bytu, prípadne zdieľanie bytu alebo domu s 

rodičmi alebo priateľmi. Súčasným trendom v bývaní je výstavba rodinného domu na báze 

dreva. Ide o ekologický, rýchly a ekonomicky zaujímavý spôsob výstavby. Gosselin a kol. 

(2016) uvádza, že hlavnou motiváciou pre použitie dreva v budovách sú udržateľnosť, 

technické aspekty, zníženie nákladov, rýchlosť výstavby a estetika. Štefko a kol. (2014), a tiež 

Maťová a Kaputa (2018), potvrdzujú tieto skutočnosti. Existuje však mnoho predsudkov, ktoré 

alternatívu bývania vo forme drevostavby negujú a dostávajú tak do popredia klasickú 

murovanú stavbu. Výsledky štúdií Östman a kol. (2018), Hu a kol. (2016), Draghici a Maican 

(2018) a tiež Gosselin a kol. (2016) poukázali na problematické technické aspekty dreva 

(akustické vlastnosti, stabilita a zosýchanie dreva, vlhkosť, ochrana proti hmyzu, vetru, hnilobe, 

vode, zemetraseniu) a ďalšie hlavné prekážky (vnútroštátne stavebné predpisy, náklady, 

trvanlivosť materiálu, požiarna odolnosť). Na Slovensku možno odhadnúť, že budovy na báze 

dreva predstavujú menej ako 10% novej výstavby. Aj keď je možné v posledných rokoch 

zaznamenať mierny nárast, potenciál Slovenska v tejto oblasti výstavby stále nie je využitý. 

Šuštiaková (2016) uvádza pre porovnanie, že v Rakúsku sa vo forme národných programov 

vynakladá úsilie o zvýšenie podielu stavieb z dreva na 80 – 90%. Podobný podiel je možné 

zaznamenať aj v regiónoch Škandinávie a Severnej Ameriky. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603875620&amp;eid=2-s2.0-85019367746
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Pri rozhodovaní o výstavbe rodinného domu, bez ohľadu na formu výstavby (murovaná 

stavba alebo drevostavba), zohrávajú významnú úlohu obmedzené finančné zdroje. Je dôležité, 

aby do rozhodovacieho procesu neboli zaradené len investičné výdavky, ktoré sú potrebné 

v danom čase, ale aj prevádzkové náklady či náklady súvisiace s ich likvidáciou, ktoré bude 

potrebné platiť v budúcnosti. Je zrejmé, že pri rozhodovaní musíme uvažovať s nákladmi, ktoré 

vznikajú počas celého životného cyklu stavby. Pre taký typ rozhodovania je vhodné využiť 

metodiku kalkulácie životného cyklu (angl. Life Cycle Costing - LCC).  

Na to, aby sa investor mohol adekvátne rozhodnúť aký typ stavby rodinného domu 

zvoliť, je potrebné oboznámiť sa so základnými požiadavkami z hľadiska technických a 

technologických charakteristík uvažovanej alternatívy. Zohľadňujú sa taktiež princípy 

zdravého, pohodlného a moderného bývania. Zo základných požiadaviek stavby rodinného 

domu sa zameriavame najmä na otázku spojenú s energetickou náročnosťou. Podľa EN 15459 

sa budú musieť od 1.1.2021 všetky novostavby blížiť k nulovej spotrebe energie po odpočítaní 

energie získanej z obnoviteľných zdrojov. Splnenie podmienok pre získanie energetického 

certifikátu (Smernica č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov) si z pohľadu 

investora vyžaduje zvýšené investičné výdaje. Popri energetickej certifikácii budov táto 

smernica zavádza aj návrh nákladovo efektívnych opatrení na energetickú hospodárnosť budov 

so zabezpečením znižovania potreby energie pri užívaní budov s dopadmi na primárnu energiu 

a emisie CO2. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť splnenie nákladovo optimálnych úrovní 

minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Stavby na báze dreva, ako 

finálny produkt, viažu CO2 po celú dobu trvania životného cyklu a v porovnaní s inými 

stavebnými materiálmi sú vyrábané v nízko-energetickom produkčnom procese s minimálnymi 

emisiami. Túto skutočnosť potvrdili vo svojich prácach Gustavsson, Joelsson a Sathre (2010), 

Bin a Parker (2012), Gustavsson a kol. (2017). Z predchádzajúcich tvrdení je možné 

konštatovať, že hlavnou výzvou sektoru stavebníctva v súčasnosti, je okrem plnenia základných 

preferencií užívateľov stavieb, najmä snaha o zníženie energetickej náročnosti stavieb. 

Postupným plnením tohto cieľa sa dosiahne nielen znižovanie potrieb finančných zdrojov na 

prevádzku objektu, ale aj znižovanie emisií a tým zlepšovanie životného prostredia. Správne 

rozhodnutia o vhodných tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií pri výstavbe 

znižujú budúce prevádzkové výdavky.  

Klimatické podmienky nášho územia spôsobujú, že najvyššia potreba energie sa 

vynakladá na krytie tepelných strát a zníženie tepelných ziskov, teda vykurovanie, chladenie a 

vetranie. Výška tejto potreby energie je podľa normy EN 15459-1:2017 Energetická 

hospodárnosť budov zásadne ovplyvnená najmä: urbanistickým riešením a orientáciou stavby, 

architektonickým riešením, konštrukčnými koncepciami a fyzikálno-technickými vlastnosťami 

objektu, technickými parametrami zariadenia zabezpečujúceho optimalizáciu mikroklímy 

v objekte. Budúci vlastník budovy musí prijať rozhodnutie o výške súčasných výdavkov na 

plánovanú investíciu a zároveň tým ovplyvniť aj výšku budúcich ročných prevádzkových 

výdavkov. Musí rozhodnúť, či sa prikloní k investične náročnejšej výstavbe smerujúcej 

k zníženiu prevádzkových nákladov, alebo naopak zvolí lacnejšiu výstavbu s následne vyššími 

ročnými prevádzkovými výdavkami. Pri návratnosti investície je však nutné uvažovať aj 

s inflačnou zmenou nárastu cien energií. Ku kvalifikovanému rozhodnutiu je podľa EN 15459 

potrebné vykonať nasledovných 5 krokov: finančná analýza (vplyv ekonomických parametrov), 

finančná prognóza jednotlivých variantov výstavby (kalkulácie), stanovenie diskontnej sadzby 
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(diskontná sadzba), kvantifikácia súčasnej hodnoty nákladov na životný cyklus pre každú 

alternatívu, prepočet ročných nákladov LCC cez anuitnú súčasnú hodnotu pre každú 

alternatívu. 

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 sa pod nákladovo 

optimálnou úrovňou rozumie úroveň energetickej hospodárnosti, ktorá vedie k najnižším 

nákladom počas odhadovaného ekonomického cyklu budovy. Nakoľko zákon prikazuje 

stanoviť nákladové optimum na celý cyklus stavby, využitie LCC analýzy je priam 

nevyhnutnou súčasťou ekonomického zhodnotenia nákladového optima. Podľa Pelzeter (2007) 

LCC analýza dokáže poskytnúť skutočné informácie o preferovaní jednotlivých stavebných 

technológií pre výstavbu rodinných domov výlučne z ekonomického hľadiska počas celého ich 

životného cyklu. Už z názvu analýzy je jasné, že ide o kalkuláciu zameranú na dlhšie časové 

obdobie, čiže 5 a viac rokov. Metodika kalkulácie životného cyklu je podľa Aguacil a kol. 

(2017) a Becchio a kol. (2015) súhrnným pohľadom na všetky výdavky a náklady súvisiace s 

budovou, vyjadrené štandardnými ekonomickými výpočtami na súčasnú hodnotu ku dňu 

rozhodovania. Znamená to, že pri dnešnom rozhodovaní o investícii sa snažíme brať do úvahy 

aj koniec životného cyklu budovy. Takýto pohľad nám umožní vnímať nielen obstarávaciu 

cenu, ale aj budúce výdavky a náklady. Pomerne zložitá problematika, na ktorú sa podľa 

výsledkov štúdií Mortensen a kol. (2014), Neroutsou a Croxford (2016) a Niemilä a kol. (2017) 

musíme zamerať, je stanovenie dĺžky životného cyklu. Norma určuje základné postupy. Avšak 

v prípade takého zložitého výrobku, akým je stavba domu, zloženého z prvkov s rôznou 

životnosťou, ovplyvneného aj vonkajšími amortizáciami, je určenie dĺžky životnosti oveľa 

náročnejšie. V prípade určovania životnosti budov je dôležité túto otázku zodpovedne zvážiť, 

aby sa dosiahli reálne výsledky. 

Hlavným cieľom článku je preto snaha kvantifikovať prostredníctvom využitia 

metodiky kalkulácie životného cyklu investičné a prevádzkové náklady na referenčnú stavbu 

pre alternatívne skladby obvodových stien v porovnaní murovaná stavba a stavba na báze 

dreva. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Táto štúdia sa zaoberá výstavbou domu v dvoch základných formách, jednou je tradičná 

silikátová konštrukcia a druhá konštrukcia na báze dreva. Z výsledkov už realizovaného on-line 

dotazníkového prieskumu (https://www.survio.com/survey/d/H9O7W5K1K8K6N3H5R), 

prezentovaného v štúdii Debnár a Potkány (2016) je možné charakterizovať referenčnú stavbu, 

ktorá zohľadňuje súčasné preferencie potenciálneho zákazníka. Bližšiu špecifikáciu 

dispozičného usporiadania a charakteru referenčnej stavby prezentuje obrázok 1. V našej štúdii 

uvažujeme s realizáciou výstavby rodinného domu v dvoch základných formách. Klasická 

murovaná (silikátová) stavba a stavba na báze dreva. Významný dopad na spôsob výstavby má 

okrem výberu formy aj výber použitých materiálov a stavebných procesov. Po zohľadnení 

všetkých aspektov sme zvolili dve alternatívy pre silikátovú výstavbu, kde boli vybrané ako 

nosné materiály YTONG a Porotherm (alternatívy A1 a A2, obrázok 2) a 3 skladby 

obvodových stien (alternatívy A3 – A5) pre stavby na báze dreva. Pre tieto alternatívy boli 

využité skladby obvodových stien, ktoré sú certifikované a preferované významnými 

producentmi drevostavieb na slovenskom trhu (obrázok 3). 
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Obr. 1 Špecifikácia dispozičného usporiadania a charakteru referenčnej stavby 

 

 

Obr. 2 Štruktúra obvodových stien pre alternatívy A1 – A2 

 

 

YTONG LAMBDA YQ, 450 mm  

Spevňovacia sieťka a pojivo 

Vonkajšia akrylátová omietka, 8 mm 

POROTHERM PROFI T38, 380 mm  

Spevňovacia sieťka a pojivo 

Vonkajšia akrylátová omietka, 8 mm 
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Obr. 3 Štruktúra obvodových stien pre alternatívy A3 – A5 

 

Tab. 1 Základné informácie o referenčnej stavbe 

Špecifikácia 
Alternatívy 

A1 A2 A3 A4 A5 

Úžitková plocha (m2) 146 146 156 156 156 

Základová doska (m2) 92 (11,5x8) 92 (11,5x8) 92 (11,5x8) 92 (11,5x8) 92 (11,5x8) 

Veľkosť domácnosti (počet členov) 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 

Počet izieb 5 5 5 5 5 

Počet podlaží 2 2 2 2 2 

Typ strechy Sedlová Sedlová Sedlová Sedlová Sedlová 

Typ konštrukcie Porotherm YTONG S 
Rámová 

konštrukcia 

Rámová 

konštrukcia 

Rámová 

konštrukcia 

Teplota v interiéri (°C) 20 20 20 20 20 

Koeficient prestupu tepla 

pre obvodové steny – U [W/m2K] 
0,161 0,179 0,161 0,141 0,109 

Koeficient prestupu tepla 

Pre strechu – U [W/m2K] 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Koeficient prestupu tepla 

pre prízemie – U [W/m2K] 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Koeficient prestupu tepla 

pre strop – U [W/m2K] 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Koeficient prestupu tepla 

pre zasklenie – Ug [W/m2K] 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Koeficient prestupu tepla 

pre okná – UW [ W/m2K ] 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Energetická potreba [kW/h/rok] 5445 6095 5445 5033 4391 

Základné informácie 

o financovaní 

Hypotekárny úver/ vlastné zdroje financovania (80%:20%); 

Priemerná úroková sadzba 3,0% p.a v realistickej prognóze; 

Doby splatnosti úveru 30 rokov 

 

Obrázok 4 prezentuje štruktúru stavebných prvkov strešnej konštrukcie a podlahy 

v referenčnej stavbe. Vstupné informácie potrebné na realizovanie analýzy životného cyklu pre 

jednotlivé alternatívy definuje tabuľka 1. 

 

296 mm U=0,16 W/m2.K 336 mm U=0,14 W/m2.K 436 mm U=0,10 W/m2.K 

 

1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 
2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 
3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska  15 mm 
4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena  60mm 
5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 1,.5 mm 
6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia  
    s izoláciou 140 mm 

7. Drevovláknitá doska 60 mm 7. Drevovláknitá doska 100 mm 7. Drevený rošt s izoláciou 80 mm 
8. Sieťka s tmelom  8. Sieťka s tmelom 8. Drevovláknitá doska 120 mm 
9. Omietkový systém 3 mm 9. Omietkový systém 3mm 9. Sieťka s tmelom 
  10. Omietkový systém 3 mm 

 

1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 
2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 
3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska  15 mm 
4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena  60mm 
5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 1,.5 mm 
6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia  
    s izoláciou 140 mm 

7. Drevovláknitá doska 60 mm 7. Drevovláknitá doska 100 mm 7. Drevený rošt s izoláciou 80 mm 
8. Sieťka s tmelom  8. Sieťka s tmelom 8. Drevovláknitá doska 120 mm 
9. Omietkový systém 3 mm 9. Omietkový systém 3mm 9. Sieťka s tmelom 
  10. Omietkový systém 3 mm 

 

1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 1. Interiérová povrchová úprava 
2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 2. Štruktúrovaná tapeta 
3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska 15 mm 3. Sadrovláknitá doska  15 mm 
4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena 60mm 4. Inštalačná predstena  60mm 
5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 12,5 mm 5. Fermacell 12,5 mm 
6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia   
    s izoláciou 140 mm 

6. Drevená smreková konštrukcia  
    s izoláciou 140 mm 

7. Drevovláknitá doska 60 mm 7. Drevovláknitá doska 100 mm 7. Drevený rošt s izoláciou 80 mm 
8. Sieťka s tmelom  8. Sieťka s tmelom 8. Drevovláknitá doska 120 mm 
9. Omietkový systém 3 mm 9. Omietkový systém 3mm 9. Sieťka s tmelom 
  10. Omietkový systém 3 mm 
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Obr. 4 Komponenty strešnej, stropnej a podlahovej konštrukcie referenčnej stavby 

 

Ako hlavný zdroj vykurovania bol zvolený v súčasnosti najviac preferovaný typ 

plynového kondenzačného kotla. Na určenie spotreby energie za rok bol použitý vzťah 1. Tento 

vzťah definuje norma STN 730540-2/Z1: 2016: 

 

 Qh = 82,1 x (HT + HV) – 0,5 x (Qs + Qi) (1) 

 

Kde: Qh – potreba tepla na vykurovanie [kWh/ rok]; 

 HT – merná tepelná strata vykurovaním; 

 HV – merná tepelná strata vetraním; 

 Qs – solárne zisky; 

 Qi vnútorné zisky dané orientáciou a veľkosťou okien stavby. 

 

Tepelné straty systému vykurovania (Účinnosť systému vykurovania) je možné 

kvantifikovať podľa vzťahu 2: 

 

 Ql = Qh x (1 – A x B x C) (2) 

 
Kde: A – činnosť systému odovzdávania pre podlahové kúrenie = 0,93; 

 B – účinnosť systému distribúcie = 0,97; 

 C – činnosť systému výroby tepla (plynový kondenzačný kotol) = 0,98. 

 

Celkovú potreba tepla na vykurovanie (Q) je potom možné určiť podľa vzťahu 3: 

 

 Q = Qh + Ql (3) 

 

Kde: Qh – potreba tepla na vykurovanie [Kw/h]; 

 Ql – tepelné straty systému vykurovania [Kw/h]. 

 

cca 447 mm U = 0,13 W/m2.K 407 mm U = 0,13 W/m2.K 

A. Drevený záklop  22 mm 

B. Drevený rošt s izoláciou 80 mm 

C. drevená stropná konštrukcia  

     s izoláciou 220 mm 

D. Sadrovláknitá doska 

     Fermacell  12,5 mm 

E. Drevený rošt s izoláciou  60 mm 

F. Sadrokartón, 12,5 mm 

G. Interiérová povrchová úprava 

 

A. Betónová strešná krytina 

B. Laty a kontralaty 

C. Difúzna fólia 

D. Drevená konštrukcia krovu  

     s izoláciou 200 mm 

E. Drevený rošt s izoláciou 60 mm 

F. Sadrovláknitá doska 

     Fermacell 12,5 mm 

G. Drevený rošt s izoláciou  60 mm 

H. Sadrokartón 12,5 mm 

I. Interiérová povrchová úprava 

 

A. PVC podlaha, 12 mm 

B. Betónový poter + vykur. 50 mm 

C. PE fólia 

D. Minerálna izolácia, 40 mm 

E. Drevený záklop 22 mm 

F. Drevené stropné trámy  

    s izoláciou 220 mm 

G. Drevený rošt 18 mm 

H. Sadrokartón 12,5 mm 

I. Interiérová povrchová úprava 
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LCC kalkulácia podľa STN EN 15459 sa snaží zohľadniť všetky náklady, ktoré vznikli 

v priebehu celého životného cyklu produktu. Produktom je v našom prípade stavba rodinného 

domu. Schému životného cyklu stavby prezentuje obrázok 5. Jednotlivé fázy zohľadňujú 

zároveň aj časový rámec vzniku výdajov a druhu nákladov. Pre potreby našej práce sú 

hodnotené fázy “cradle to the use“ tzn. od kolísky po fázu využívania stavby (teda bez fázy 

likvidácie). V zjednodušenej forme je možné jednotlivé skupiny nákladov zadefinovať ako 

investičné náklady a prevádzkové náklady. Pri kvantifikácii nákladov spojených s etapami:  

údržba, oprava, výmena a rekonštrukcia možno tieto náklady považovať za irelevantné, keďže 

v každej hodnotenej alternatíve predstavujú rovnakú hodnotu (napr. údržba okien, výmena 

vykurovacieho telesa, sanita a pod.). 

 

 
Obr. 5 Schéma životného cyklu, zdroj: EN 15978 

 

V rámci metodiky LCC kalkulácie bol využitý vzorec 4, pre stanovenie nákladov 

životného cyklu. Rozhodujúcou položkou z pohľadu implementácie časového faktora, ktorý je 

využitý pre prepočet nákladov na čistú súčasnú hodnotu (angl. Net Present Value, NPV) je 

inflačný faktor - If (vzorec 4). 

 LCC = IC + OC x If + I (4) 

 

Kde: IC – investičné náklady; 

 OC – prevádzkové náklady (náklady len na vykurovanie objektu); 

 If – inflačný faktor; 

 I – úroky z úveru (30 rokov). 

 

 If = ∑ (1+r)n= 
(1+r)x[(1+r)

n
-1]

r

n

1

 (5) 

Kde: n – dĺžka životného cyklu, n = 30 rokov je dĺžka splatnosti hypotekárneho úveru; 

 r – zmena v cene energií (predikcia).  
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Investičné náklady (IC) sú súčtom nákladov na výstavbu nového objektu a mali by byť riadené 

s vedomím, že výška investičných nákladov ovplyvňuje budúcu výšku prevádzkových 

nákladov(OC), pričom najvyššími prevádzkovými výdavkami je zvyčajne spotreba energií. Pri 

všetkých hodnotených alternatívach bol na stanovenie investičných nákladov použitý medián 

kalkulovaných nákladov od piatich potenciálnych stavebných firiem. Oslovení výrobcovia 

(stavitelia) predstavujú rozhodujúci potenciál v danom trhovom segmente.  

Dôležitou súčasťou celej kalkulácie by podľa Alfaris a kol. (2017) a Badea a kol. (2014) 

mala byť riziková analýza zahŕňajúca neurčitosť najbližších výdavkov (napr. v dôsledku rastu 

cien energií a pod.). Túto neurčitosť možno zohľadniť v konečnom výpočte LCC kalkulácie 

prevedením analýzy citlivosti na zmenu vstupných parametrov výpočtu cez rôzne scenáre 

vývoja cien energií či úrokových sadzieb. Tabuľka 2 prezentuje základné parametre analýzy 

citlivosti LCC pre alternatívy A1 – A5. Na prepočet boli použité informácie z databázy 

Eurostatu týkajúce sa priemerných hodnôt za posledných 10 rokov a korekcie v optimistických 

a pesimistických predpovediach. 

 

Tab. 2 Parametre analýzy citlivosti LCC pre alternatívy A1 – A5 

Prognóza/ Faktory Priemerná miera inflácie Úroková sadzba úveru 

Optimistická prognóza 1,25 % 1,75 % 

Realistická prognóza* 2,50 % 3,00 % 

Pesimistická prognóza 3,75 % 4,25 % 

Zdroj: *Eurostat priem. hodnota za posledných 10 rokov a korekcia v Optimistickej/Pesimistickej prognóze 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V kontexte definovaných podmienok referenčnej stavby, prezentuje tabuľka 3 výsledky 

mernej potreby tepla na vykurovanie v kW/h/rok a kWh/m2/rok podľa STN 730540-2/Z1: 2016 

Tepelná ochrana budov: Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 

 

Tab. 3 Stanovenie mernej potreby tepla na vykurovanie podľa STN 730540-2/Z1: 2016 

Položka 
Alternatíva 

A1 A2 A3 A4 A5 

Obstavaný objem Vb [m3] 381,8 381,8 412,4 412,4 412,4 

Merná plocha Ab [m2] 146 146 156 156 156 

Vplyv tepelných mostov ∆U 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Merná tepelná strata HT [W/K] 52,5 59,6 52,5 48 41 

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla [W/m2K] 0,155 0,169 0,155 0,129 0,109 

Merná tepelná strata vetraním HV 45 45 45 45 45 

Merná tepelná strata H (HT + HV ) 97,5 104,6 97,5 93 87 

Solárne zisky QS [kW/h] 1143 1143 1143 1143 1143 

Vnútorné zisky Qi [kW/h] 2147 2147 2147 2147 2147 

Total QS + Qi [kW/h] 3290 3290 3290 3290 3290 

Potreba tepla na vykurovanie Qh [kWh/rok] 4879 5462 4879 4510 3935 

Potreba tepla na vykurovanie [kWh/m2/rok] (Qh/Ab) 34 37 31 29 25 

 

Tepelné straty systému vykurovania, teda jeho účinnosť, je možné kvantifikovať podľa 

vzťahu 2. Výsledky prezentuje tabuľka 4. Zásadnou informáciou je kvantifikácia energetickej 

potreby Q pre alternatívy A1 – A5, ktorá je súčtom tepelných strát systému vykurovania 

a energetickej spotreby Qh so zvoleným zdrojom vykurovania – plynovým kondenzačným 
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kotlom. Potreba energie je veľmi dôležitou informačnou základňou pre určenie prevádzkových 

nákladov alternatív A1 – A5 (tabuľka 5). Na určenie spotreby energie bol využitý aktuálny 

cenník dominantného distribútora plynovej energie spoločnosť Slovenský plynárenský 

priemysel a.s. (SPP a.s.). 

 

Tab. 4 Energetická spotreba pre alternatívy A1 – A5 s plynovým kondenzačným kotlom 

Alternatíva 

Tepelné straty systému 

vykurovania 

Ql [kW/h rok] 

Potreba tepla 

na vykurovanie 

Qh [kW/h rok] 

Celková energetická potreba 

tepla na vykurovanie 

Q [kW/h rok] 

A1 566 4879 5445 

A2 633 5462 6095 

A3 566 4879 5445 

A4 523 4510 5033 

A5 456 3935 4391 

 

Tab. 5 Kvantifikácia prevádzkových nákladov pre alternatívy A1 – A5 

Alternatíva 
Spotreba vody 

4 osoby €/rok* 

Energetická 

tarifa D2 

€/rok 

Cena 

€/[kW/h] 

Energetická potreba 

[kW/h] 

Prevádzkové 

náklady 

€/rok 

A1 72,74 82,92 0,045 5445 400 

A2 72,74 82,92 0,045 6095 430 

A3 72,74 82,92 0,045 5445 400 

A4 72,74 82,92 0,045 5033 381 

A5 67,68 62,92 0,047 4391 337 

Zdroj: Cenník SPP 2019 (https://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/dokumenty-na-

stiahnutie/#ceny_dom), * predstavuje 40 % nákladov (plynový kondenzačný kotol), 60 % (solárne panely) 

Pre kvantifikáciu investičných nákladov sa pri všetkých hodnotených alternatívach 

využil medián kalkulovaných nákladov od piatich potenciálnych stavebných firiem. Stavba 

bola rozdelená na tieto hlavné konštrukčné celky: základy, prízemie, 1. poschodie, strop, 

obvodové steny, vnútorné steny, strecha, okná, dvere a súčasťou kalkulácií sú aj položky 

finálnych prác. Tabuľka 6 a 7 poskytuje informácie o použitých komponentoch pre komponenty 

alternatív A1 – A2, A3 – A5. 

 

Tab. 6 Kvantifikácia investičných nákladov a použitých materiálov pre alternatívy A1 – A2  

Prvok 

 
Plocha 

(m2) 
Cena 

(€/m2) 
Komponent 

 
Hrúbka 

(mm) 

Alternatíva 

A1 A2 

Obvodová stena      395, 465 15 773 15 280  
157 72 69 Porotherm 38 T, YTONG YQ 380, 450 10 219 9 824 

  Cementové pojivo - - - 

157 22 Vonkajšia akrylátová omietka 10 3 333 3 274 

150 9 Vnútorná sadrová omietka 5 2 222 2 182 

Vnútorné priečky 125 29 
 

105 3 704 3 714   
 Porotherm, YTONG 100 1 202 1 207  
 Cementové pojivo a náter  1 381 1 384  
 Sádrová omietka 5 1 121 1 123 

Základová doska 92 140 Železobetónová platňa 500 12 812 12 814  
  Izolácia  3 837 3 838 

Dokončovacie práce     37 264 38 208 

 - - Elektroinštalácia - 3 822 3 822 

- - Rozvody vody a odpadu - 1 077 1 077 

Prízemie 

Kuchyňa, obývačka 
56  Laminátová podlaha (obývačka) 12 2 547 2 626 

82  Betón + vykurovací systém 50 4 708 4 731 

82  XPS izolácia + PE fólia 120 1500 1500 
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26  Keramická dlažba  2 229 2 298 

Kúpeľňa, WC 9  Keramické obklady  1 155 1 185 

   Keramická dlažba  1 433 1 477 

 
  

Vybavenie 

(umývadlo, vaňa, toaleta...) 
 2 884 2 983 

1. poschodie 

Izby 
56  Laminátová podlaha  1 955 1 955 

  Koberec  1 092 1 092 

  Betón + vykurovací systém 50 3 027 3 027 

Kúpeľňa 8  Vybavenie (sanita...)   2 729 2 798 

   Keramické obklady  1 911 1 970 

   Keramická dlažba  3 558  3 596 

   Sadrokartón  2 047 2 126 

Strecha 
 

  605 19 889 20 309   
 Betónová krytina 100 4 945 4 945 

   Konštrukcia s izoláciou  200+220 5 300 5 300   
 Fermacell doska 12,5 2 967 3 093 

   Rošt + minerálna vlna 60 2 700 2 700   
 SDK strop + náter 12,5 3 978 4 062 

Strop 92    9 464 9 575 

   Drevený rošt a laty 80 1 010 1 010   
 Drevené trámy + minerálna vlna 220 3 632 3 687 

   Fermacell doska 12,5 990 990   
 Rošt + minerálna vlna 60 1 700 1 700   
 SDK strop + náter 12,5 2 132 2 187 

Okná 
 

 U-PVC rám, 3-sklo  6 305 6 335 

Interiérové dvere 
 

 Laminátové dvere  2 920 2 925 

Exteriérové dvere 
 

 Plastové dvere  2 433 2 489 

 Príspevok na režijné náklady 

a tvorbu zisku (10%) 
 12 261 12 392 

 Celkové náklady (€)  122 611 123 924 

 

Tab. 7 Kvantifikácia investičných nákladov a použitých materiálov pre alternatívy A3 – A5  

Prvok 

 

 

Plocha 

(m2) 
Cena 

(€/m2) 

Komponent 

 

 

Hrúbka 

(mm) 

Alternatíva 

A3 A4 A5 

Obvodová stena 

 

157 
 

Masívna drevená konštrukcia (MDK) 296 336 436 17 122 18 165 19 510 

  Vonkajšia omietka  3 424 3 633 3 902 

 Drevovláknitá izolácia 60 100 120 5 112 5 486 6 346  
Fermacell doska 12,5 856 908 975 

 MDK + minerálna vlna 140 4 000 4 000 4 000 

 Inštalačná predstena 60 589  998 1 146  
SDK + náter  15 3 140 3 140 3 140 

Vnútorné 

priečky 

125 
  

130 3 294 3 628 3 627 

 
 

SDK + náter 15 888  988 988  
Masívna drevená konštrukcia + minerálna vlna 100 1 547 1 714 1 713  
SDK + náter 15 859 926 925 

Základová doska 92 140 Železobetónová platňa 500 12 747 12 926 12 943  
 

 
Izolácia  1 837 1 838 1 837 

Dokončovacie 

práce 

 
   

37 674 37 820 38 970 

 - - Elektroinštalácia - 3 422 3 422 3 422 

- - Rozvody vody a odpadu - 1 077 1 077 1 077 

Prízemie 

Kuchyňa, 

obývačka 

56 
 

Laminátová podlaha (obývačka) 12 2 547 2 547 2 626 

82  Betón + vykurovacie zariadenie 50 4 708 4 731 4 731 

82  XPS izolácia + PE fólia 120 1500 1500 1500 

26  Keramická dlažba  2 229 2 298 2 298 

Kúpeľňa, toaleta 9 
 

Keramický obklad  1 155 1 185 1 185 

 
 

Keramická dlažba  1 433 1 477 1 477 

 
 

Vybavenie (sanita...)  2 884 2 883 2 884 
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1. poschodie 

Izby 

56 
 

Laminátová podlaha  1 955 1 955 1 955 

  Koberec  1 092 1 091 1 092 

  Betón + vykurovací systém 50 3 027 3 084 3 084 

Kúpeľňa 8 
 

Vybavenie (sanita...)  2 729 2 798 2 798  
 

 
Keramické obklady  1 911 1 970 1 970  

 
 

Keramická dlažba  3 458 3 456 3 596 

   Sadrokartón  2 547 2 576 2 647 

Strecha  
  

605 19 951 20 181 20 225  
 

 
Betónová krytina 100 5 985 6 054 6 067  

 
 

Konštrukcia s izoláciou  200+220 4 976 5 090 5 112 

   Fermacell doska 12,5 2 000 2 000 2 000 

   Drevený rošt + minerálna vlna 60 3 000 3 000 3000  
 

 
SDK strop + náter 12,5 3 990 4 036 4 045 

Strop 92 
 

  9 464 9 575 9 575  
 

 
Drevený rošt a laty 80 1 010 1 010 1 010 

   Drevené trámy + minerálna vlna 220 3 632 3 687 3 687 

   Fermacell doska 12,5 990 990 990  
 

 
Drevený rosť + minerálna vlna 60 1 700 1 700 1 700  

 
 

SDK strop + náter 12,5 2 132 2 187 2 187 

Okná  
 

U-PVC rám, 3-sklo  6 294 6 448 6 350 

Interiérové dvere  
 

Laminátové dvere  2 919 2 933 2 944 

Exteriérové 

dvere 

 
 

Plastové dvere 
 

2 477 2 531 2 511 

 Príspevok na režijné náklady 

a tvorbu zisku (10%) 

 

12 438 12 693 12 835 

 Celkové náklady (€)  124 380 126 925 128 353 

 

Pokiaľ ide o výsledky kvantifikácie investícií, je dôležité zdôrazniť, že náklady na 

jednotlivé komponenty sú pre každú skúmanú alternatívu iné. Je to spôsobené tým, že u každej 

skúmanej alternatívy bola zvolená jednotná úroveň príspevku na krytie režijných nákladov 

a tvorby zisku vo výške 10 % (tzv. príspevková marža) z vyčíslených nákladových položiek. 

Dôvodom výberu tohto prístupu bol individuálny prístup každého potenciálneho dodávateľa a 

zachovanie dôverného charakteru informácií o príspevkovej marži. Táto skutočnosť sa 

odzrkadlila pri komponentoch napr. pri oknách, kde je pomer nákladov týchto položiek na 

úrovni 6 305 € (alternatíva A1, 5,1 % z podielu celkových investičných nákladov) a 6 350 € 

(alternatíva A5, 4,9 % podielu celkových investičných nákladov). Podobná situácia je aj v 

prípade dverí, ako aj ostatných komponentov. Komponenty môžu byť síce rovnaké, dodávané 

rovnakými subdodávateľmi, no ich ocenenie v rámci rozpočtu je zvyčajne u každej oslovenej 

stavebnej firmy iné. Je to spôsobené rôznou úrovňou príspevkovej marže v prípade cien 

jednotlivých komponentov. Rozdiely sú aj v položke finálne práce – Elektroinštalácia. Náklady 

na alternatívy A1 – A2 sú z hľadiska potrebnej práce logicky vyššie. 

Ak sme chceli vyjadriť percentuálny podiel jednotlivých prvkov pre skúmané 

alternatívy, najvyššie náklady boli spojené s položkou záverečné práce. Táto položka 

predstavuje 30,4 % (alternatíva A1) alebo 29,6 % (alternatíva A5). Druhým najnákladnejším 

prvkom vzhľadom na posudzované alternatívy boli komponenty strešnej konštrukcie na úrovni 

16,2 % (alternatíva A1) alebo 15,7 % (alternatíva A5). Po týchto položkách nasledujú prvky 

obvodových stien (s 12,3 % pre variant A2, až 15,2 % pre variant A5), ako aj základ s 10 % 

podielom pre skúmané varianty. Je potrebné spomenúť, že v prípade všetkých komponentov 

(dvere, okná, podlahy, sanita) sa brali do úvahy štandardné (nízkonákladové) úrovne obstarania, 

ktoré sú zvyčajne zahrnuté v rozpočtoch stavebných firiem na celý dom. Ak by mal zákazník 

požiadavku iných komponentov s určitosťou by to zmenilo výšku investičných nákladov. 
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Obrázok 6 prezentuje výsledky LCC analýzy a jej realistický, optimistický 

a pesimistický variant, ktoré zohľadňujú problém predvídateľnosti budúcich nákladov v 

dôsledku zvyšovania cien energií a zmien úrokových sadzieb (tabuľka 5). 

V prípade realistického variantu vývoja cien energií je prognózovaný inflačný nárast na 

úrovni 2,5 % a priemerná úroková sadzba úveru na úrovni 3% p.a. Obrázok 6 zároveň 

prezentuje výšku položiek investičných nákladov (IC), úroky hypotekárneho úveru (I) 

a prevádzkové náklady (OC). Najnižšia celková výška nákladov počas hodnoteného životného 

cyklu 30 rokov bola kvantifikovaná pri alternatíve murovaný dom A1 na úrovni 187 336 €. Pre 

alternatívu stavby na báze dreva s typovou štruktúrou obvodových stien A5 bola kvantifikovaná 

úroveň nákladov životného cyklu 196 848 €, čo predstavuje rozdiel na úrovni 5 % pri celkovom 

rozdiele investičných výdavkov nad úrovňou 5 000 € v prospech murovanej stavby. Tento 

rozdiel by mohla eliminovať cielená podpora zo strany štátu vo forme dotácie pre už 

realizované drevostavby. Avšak aj napriek marketingovej kampani a už pripravovanej 

legislatívnej podpore dosiaľ nebola takáto dotácia zo strany štátu schválená. Je však potrebné 

zdôrazniť, že pri prevádzkových nákladoch na úrovni mernej potreby tepla bol rozdiel 23 % (4 

200 €) v prospech stavby na báze dreva. 

 

 
Obr. 6 Výsledky LCC pre A1 – A5 alternatívy v realistických ekonomických parametroch (v €) 

 

Pre porovnanie uvádzame výsledky optimistickej predikcie s priemernou mierou 

inflácie 1,25 % a úrokovou mierou úveru 1,75 % (obrázok 6). Rozdiely v nákladoch na životný 

cyklus sú menšie. Napríklad pri alternatívach A2 a A3 je rozdiel na úrovni len 3,5 % v prospech 

silikátovej štruktúry. Prevádzkové náklady však boli vyčíslené v prospech konštrukcie na báze 

dreva (6,5 % pre alternatívu A3 a 23,2 % pre alternatívu A5). Pri pesimistickej predikcii a 

priemernej miere inflácie 3,75 % a úrokovej sadzbe úveru 4,25 % sú rozdiely výraznejšie ako 

v prípade realistickej alebo optimistickej predikcie. Je zrejmé, že výšku nákladov ovplyvňuje 

výber stavebných materiálov, do určitej miery aj stavebná firma, ako aj spôsob financovania. 

Keďže investičné náklady sú splatené v čase výstavby, teda teoreticky v prvom roku 

hodnoteného obdobia životného cyklu, pre ekonomické porovnanie je relevantná informácia o 

rozdiele v opakovaných mesačných nákladoch pokrývajúcich splátku úveru a prevádzkové 

náklady. Ak vezmeme do úvahy náklady životného cyklu za mesiac (obrázok 7), je zaujímavé 



13 

 

zistiť, že realistické prognóza vykazuje rozdiely na úrovni max. 23 €/mesiac pri alternatíve A1 

a A5, v prípade pesimistickej a optimistickej prognózy je to 30 €/mesiac, resp. 19 €/mesiac. 

Tento rozdiel by sa dal eliminovať v prospech drevostavieb podmienkami financovania z 

pohľadu štruktúry vlastných a cudzích kapitálových zdrojov v pomere napr. 50 % : 50 %, t. j. 

v inom pomere ako bol využitý v našej štúdii. Aj v takomto kontexte by však bola pre 

rozhodovací proces dôležitá informácia o výške prevádzkových nákladov, ktoré sú v prípade 

konštrukcie na báze dreva výrazne nižšie. Rozdiel v mesačných nákladoch by bol pri realistickej 

prognóze 11,8 €/mesiac, pri porovnaní alternatív A5 (38,8 €/mes.) a A1 (50,6 €/mes.). Pri 

pesimistickej predikcii, teda pri zhoršení prognózy vývoja cien energií, by bol rozdiel v 

prevádzkových nákladoch ešte vyšší (14,6 €/mesiac), pričom pri optimistickej predikcii by bol 

rozdiel na úrovni 9,6 €/mesiac v prospech drevostavby. 

Porovnanie nákladov životného cyklu by mohlo byť pre sektor drevostavieb nepriaznivé 

aj vtedy, ak by úroveň príspevkovej marže krytia režijných nákladov a ziskovej prirážky 

producentov drevostavieb bola vyššia ako u tradičných stavebných spoločností. To môže byť 

do určitej miery prirodzená skutočnosť najmä v prípade, keď je potrebné režijné náklady 

alokovať na nižší počet dokončených rodinných domov. 

 

 
Obr. 9 Výsledky alternatív A1 – A5 pre všetky ekonomické parametre za mesiac v € 

 

Výsledky LCC analýzy prezentované v tejto štúdii pre referenčnú stavbu – rodinný dom v 

alternatívach silikátovej stavby a drevostavby sa nedajú porovnávať s podobnými štúdiami na 

Slovensku ani v zahraničí. Dôvodom je vysoká variabilita vstupných prvkov, ako aj rôznych 

parametrov hodnotených objektov (napr. veľkosť budovy, účelovosť, lokalita, použité 

materiály, ekonomické parametre a pod.). Existuje mnoho aplikácií pre LCC v rôznych 

oblastiach, ako je doprava (Debnár a kol. 2016), energetický sektor (Islam a kol. 2014, Hu 

2017), priemyselná výroba a stavebníctvo (Baek, Lee 2013, Brady, Abdellatif 2017). 

Problematika LCC v sektore stavebníctva bola čiastočne diskutovaná v štúdiách Mortensen 

a kol. (2014), ktorý hodnotí rodinný dom v Dánsku. Výsledky analýzy LCC ukázali, že 

rekonštrukcia budovy mala pozitívny ekonomický dopad. Okrem toho sa Neroutsou a Croxford 
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(2016) zaoberali problematikou kalkulácie nákladov na životný cyklus nízkoenergetickej 

obnovy bývania so záverom, že investícia do zlepšenia tepelno-technických vlastností stavby 

mala pozitívny vplyv na náklady LCC. Niemilä a kol. (2017) sa zaoberali nákladovou 

efektívnosťou opatrení obnovy energetickej hospodárnosti vo fínskych tehlových bytových 

domoch. Autori Badea a kol. (2014) prezentovali aplikáciu uvedenej metódy aj pri hodnotení 

pasívneho domu, pričom materiály použité na stavbu domu majú z dlhodobého hľadiska 

pozitívny vplyv na celkové náklady  na užívanie stavby vzhľadom na posudzovaný životný 

cyklus. Len málo autorov sa zaoberá spájaním ekonomických a ekologických aspektov 

životného cyklu stavieb. Chastas a kol. (2017) je jedným z autorov, ktorí navrhli koncepčné 

spojenie LCC a LCA do jedného hodnotiaceho modelu. Tento model sa doteraz prakticky 

neaplikoval, je len metodicky zadefinovaný. Dostupné štúdie častejšie uvádzajú samostatné 

použitie posudzovania životného cyklu (angl. Life Cycle Assessment, LCA). Life Cycle 

Assessment je metóda porovnávajúca vplyv produktov alebo služieb na životné prostredie 

vzhľadom na ich životný cyklus. Podľa Li a Froese (2017) a Lin a kol. (2017) metóda 

zohľadňuje emisie do všetkých zložiek životného prostredia pri výrobe, používaní a likvidácii 

produktu. Hodnotenie zohľadňuje aj procesy získavania surovín, výroby materiálu a energie, 

pomocné procesy alebo subprocesy. Podľa Wu a kol. (2017), Vilches a kol. (2017), Weiler a 

kol. (2017) a Su a kol. (2017) LCA kvantifikuje potenciálny vplyv produktu alebo služby na 

životné prostredie a je definované v normách ISO 14040:2006 a ISO 14044:2006. Aplikácia 

LCA v stavebníctve neustále narastá a opakovane sa využíva napr. na hodnotenie nových 

budov. Príklady možno nájsť v štúdiách Maoudus a kol. (2016) a Iqbal a kol. (2017). Pre 

efektívne spracovanie štúdií LCA sa využívajú komerčne dostupné databázy procesov, 

materiálových a energetických tokov. Je to jeden z najdôležitejších informačných nástrojov 

environmentálne orientovanej produktovej politiky. Mitterpach a kol. (2018) vo svojej štúdii 

prezentujú využitie hodnotenia vplyvu životného cyklu navrhnutého referenčnej stavby na báze 

dreva pri identifikácii environmentálnych vplyvov jednotlivých prvkov domu. Pozitívny vplyv 

drevených konštrukcií na životné prostredie bol prezentovaný aj v štúdiách Estokova a kol. 

(2017), Potkány a kol. (2018) a Balasbaneh a Marsono (2013). 

 

ZÁVER 

Prezentované zistenia potvrdzujú, že kvalitne konštruovaná drevostavba môže ušetriť 

náklady vo fáze prevádzky (užívania), hoci investičné náklady sú o 4 – 5% vyššie v porovnaní 

so silikátovou stavbou. Úspora môže dosiahnuť úroveň 10 – 15 €/mesiac v závislosti od vývoja 

cien energií v dôsledku výberu materiálu s rôznou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla. 

Nezanedbateľnou výhodou drevostavieb vyplývajúcou z podmienok referenčnej stavby je 

väčšia úžitková plocha o 10 m2 (7,5%). V tomto kontexte vyššia vstupná investícia prináša túto 

pridanú hodnotu (Tabuľka 1). Pri zohľadnení ďalších potenciálnych výhod drevostavieb, 

eliminácii možných rizík a zdôraznení ich ekologického a environmentálneho aspektu 

vzhľadom na ich vplyv na životné prostredie sú konštrukcie na báze dreva riešením, ako 

posunúť stavebný priemysel k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Stavebníctvo sa tak zaradí 

medzi odvetvia, ktoré plnia požiadavky produktov zeleného podnikania. 



15 

 

Za prínos tejto štúdie možno považovať aplikáciu analýzy nákladov životného cyklu pre 

referenčnú stavbu – rodinný dom v zhotovení alternatív silikátovej stavby a stavby na báze 

dreva s určením výšky investičných a prevádzkových nákladov na vykurovanie v podmienkach 

Slovenskej republiky. Rozdiel v investičných a prevádzkových nákladoch by sa mohol 

odstrániť cielenou podporou štátu vo forme dotácií na drevostavby, ako aj podporou využívania 

obnoviteľných zdrojov energie. Napriek tomu je tiež dôležité, aby producenti drevostavieb 

umelo nezvyšovali príspevkovú maržu na režijné náklady a tvorbu zisku. Takýto prístup určite 

vytvorí potenciál pre konkurencieschopnosť a pre zvýšenie trhového podielu konštrukcií na 

báze dreva na slovenskom trhu. 
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