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Zelená certifikácia kancelárskych priestorov systémami LEED alebo BREEAM 
je dôležitým ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy a kvality 

použitých materiálov. 

To však ešte neznamená́, že takéto kancelárie vytvárajú́ zdravšie a 
produktívnejšie pracovné prostredie. 

Chris Pottage, Manažér pre udržateľné a zdravé budovy,
Skanska, Veľká Británia 



Aký majú zdravé kancelárie zmysel?



Aký je stav našich kancelárií?

• 55% ľudí nemá na pracovisku žiadnu zeleň

• 42% zamestnancom chýba denné svetlo

• 22% nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na prácu

• 85% zamestnancov je nespokojných s kvalitou pracovného prostredia a 
nemôže sa koncentrovať
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Čo to spôsobuje?

• 63% zamestnancov chodí z práce unavených a vyčerpaných.

• 36% by sa vzdalo časti príjmu, aby sa v práci cítili šťastnejší a mali 
príjemnejšie pracovné prostredie.

• 90% opýtaných uprednostňuje dokončenie dôležitej úlohy mimo 
kancelárie, viac než 50% uprednostňuje prácu z domu.

• Ľudia pracujúci v open-space si berú o 70% viac sick days.



Čo s tým?

• Náklady na energie: 1%

• Náklady na prenájom: 9%

• Náklady na HR: 90%



Win-win riešenia

Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať enormné 
finančné prínosy pre zamestnávateľov

• Nižšia fluktuácia
• Menšia chorobnosť

• Vyššia motivácia zamestnancov
• Vyššia produktivita práce

Šťastnejší a zdravší zamestnanci – úspešnejšia firma





5 tipov na zdravšie kancelárie

Myslite • “zeleno“ už pri stavbe/výbere sídla

Dobré svetlo, teplota a dobrý vzduch•

Zdravé vybavenie kancelárií•

Ticho ako cesta k vyššej produktivite•

Prírodné prvky v interiéri•



Myslite “zeleno“ už pri výbere sídla

• priateľské k životnému prostrediu (synergia s lokalitou, komunitou a 
kultúrou, šetrenie energie a iných zdrojov, využívanie obnoviteľných 
materiálov), 

• prinášajú značné úspory počas životného cyklu budovy (energie a voda, 
trvácnosť a kvalita) 

• mali by byť ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú 



Myslite “zeleno“ už pri výbere sídla



Dobré svetlo, teplota a dobrý vzduch

Vyššia • kvalita ovzdušia môže podľa odhadov zvýšiť produktivitu ľudí o 8 až 
11 %. 

Kontrola teploty • vo svojich kanceláriách: ak je zamestnancom príliš teplo 
alebo zima, ich produktivita môže klesnúť o približne 4-6%. 

Prísun denného svetla: nemalo by • byť zbytočne nahrádzané umelým 
osvetlením a využívajte v kanceláriách svetlé farby.



Zdravé vybavenie kancelárií 

• Výber nábytku z hľadiska ergonómie a vylučovania prchavých organických 
látok a formaldehydu.

• Výber náterov stien.

• Funkčné riešenia prinášajúce okrem bežného úžitku niečo viac.



Zdravé vybavenie kancelárií 



Zdravé vybavenie kancelárií 



Ticho ako cesta k vyššej produktivite

Pracovníci • v open space kanceláriách stratia denne až 86 minút pracovného 
času kvôli rozptýleniam. 

V • otvorených kanceláriách sú priemerne vyrušení každých 11 minút. 

Následne • im trvá v priemere až 23 minút, kým sa opäť dostanú do FLOW –
stavu, kedy sú svojou prácou hlboko pohltení.



Ticho ako cesta k vyššej produktivite

V spoločnosti TNT znížili hluk deliacimi skrinkami, paravánmi a špeciálnou •

podlahovou krytinou.

Zvolili rozmiestnenie stolov do tzv. hniezd so štyrmi, max. • 8 prepojenými 
pracoviskami.

Na každom poschodí sú zasadacie miestnosti a je k dispozícii aj oddychová •

miestnosť.



Prírodné prvky v interiéri

• Trendom je biofilický dizajn, ktorého cieľom je prepojiť interiér s prírodou.

• Zeleň má významný vplyv na psychiku a pohodu zamestnancov.

• Zelená farba upokojuje nervový systém, znižuje krvný tlak, redukuje stres.



Prírodné prvky v interiéri

• Zamestnanci, ktorý majú na pracovisku zeleň majú o 8% vyššiu 
produktivitu a o 13% vyššiu úroveň pocitu zdravia.

• Sú o 7,3% motivovanejší.



Prírodné prvky v interiéri

V spoločnosti T• -Systems Slovakia majú viac než 4000 kusov rastlín

Zamestnanci môžu využiť átriové záhrady v japonskom štýle•

V jednej zo zasadačiek je aj rastlinná stena.•
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