„Certifikovaný projektant pasívnych domov“
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Skúšobný poriadok
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1 Úvod
Passivhaus Institut v Darmstadte (ďalej PHI) vyvinul certifikát pod názvom
„Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne
domy“, aby bolo možné preukázať špeciálnu kvalifikáciu v oblasti energeticky
efektívnych budov.
Certifikát „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ alebo „Certifikovaný poradca
pre pasívne domy“ môže použiť iba ich držiteľ.
Existujú dve možnosti, ako dosiahnuť certifikát „Certifikovaný projektant pasívnych
domov“ alebo „Certifikovaný poradca pre pasívne domy“, ktoré boli stanovené v bode
2 (Písomná skúška) a bode 3 (Kvalifikácia pomocou projektu pasívneho domu).
Predpokladom získania certifikátu „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je
doloženie dokladu o dosiahnutí kvalifikácie projektanta budov alebo projektanta TZB
v príslušnej profesii. Uchádzači, ktorí nemôžu poskytnúť dôkaz o svojej kvalifikácii a
ktorých doklady nespĺňajú tieto požiadavky, získajú titul „Certifikovaný poradca pre
pasívne domy“. Právo na rozhodnutie, ktorý uchádzač dostane titul „projektant“ a
ktorý „poradca“ si vyhradzuje PHI.
Certifikovaní projektanti a poradcovia budú uvedení na verejne prístupnej web
stránke PHI. V čase nadobudnutia účinnosti tohto skúšobného poriadku je to:
www.passivhausplaner.eu.
Platnosť každého certifikátu je obmedzená na 5 rokov (pozri bod 4). Môže byť
obnovená, ak držiteľ poskytne ďalší dôkaz, ako je uvedené v bode 5.

2 Písomná skúška
Prvou možnosťou získania certifikátu „Certifikovaný projektant pasívnych domov“
resp. „Certifikovaný poradca pre pasívne domy“ je úspešné absolvovanie písomnej
skúšky.
2.1 Termíny skúšok
Skúšky sa konajú v nepravidelných intervaloch v spolupráci s inštitúciami, ktoré
zabezpečujú ďalšie vzdelávanie na základe zmluvy s PHI. Všetky termíny skúšok sú
stanovené PHI a uverejnené na internete (pozri bod 1) spolu s názvami inštitúcií,
ktoré sú akreditované PHI.

2.2 Podmienky účasti na skúške
Každá fyzická osoba sa môže prihlásiť na ktorýkoľvek termín skúšky v inštitúcii, ktorá
je na skúšanie oprávnená. Inštitúcia, ktorá bude skúšku vykonávať, však môže
obmedziť počet skúšaných, pričom je rozhodujúci dátum doručenia písomnej
prihlášky. Inštitúcie realizujúce skúšku sú povinné akceptovať prihlášky aj tých osôb,

ktoré sa nezúčastnili Kurzu pre projektantov pasívnych domov. Skúšku je možné
opakovať.
2.3 Miesto, čas, počet účastníkov, dozor
O mieste, čase, počte uchádzačov a dozore na skúške rozhodne inštitúcia, ktorá
vykonáva skúšku. Dozor musí byt schopný zabezpečiť, že skúška prebehne v súlade
s pravidlami v tomto dokumente.
2.4 Poplatky
Účasť na skúške je spoplatnená. Každý uchádzač musí zaplatiť poplatok
vo výške stanovenej inštitúciou, ktorá vykonáva skúšku. Tento poplatok zahŕňa
všetky náklady na skúšku, jej vyhodnotenie a vydanie certifikátu (v prípade
úspešného zloženia skúšky) a umiestnenie úspešného držiteľa certifikátu do
zoznamu na web stránke PHI po dobu piatich rokov od jeho vystavenia. Tieto
poplatky musia byt zaplatené vopred, nezávisle na výsledku skúšky.
2.5 Skúšobné otázky a zrušenie skúšky
Skúšobné otázky zostavuje PHI podľa cieľov výučby (Príloha 1 tohto dokumentu)
a pošle ich oprávnenej inštitúcii jeden deň pred skúškou. Skúšobná komisia alebo iná
zmluvná strana poverená PHI prekladom skúšky do jazyka príslušnej krajiny dostane
skúšobné otázky najneskôr štyri dni pred termínom konania skúšky. Inštitúcia vytlačí
presný počet hárkov so skúšobnými otázkami (jeden na každého uchádzača),
zopne ich a starostlivo uschová na nedostupnom mieste. Skúšobné otázky nesmú
byť odovzdané iným osobám alebo zverejnené, a to ani po ukončení skúšky (napr.
pri príprave na skúšku a pod.)
Ak sa však napriek týmto pravidlám ukáže, že účastník získal prístup k otázkam pred
termínom konania skúšky, musí byť celá skúška anulovaná. V takom prípade
nebudú poplatky za skúšku vrátené. Akékoľvek nároky na náhradu škody zo
strany dotknutých účastníkov proti PHI sú výslovne vylúčené. Uchádzačom,
ktorí za podieľali na tomto podvode, bude zakázaná účasť na skúške po dobu
jedného roka. Ak bude za takýto podvod zodpovedná výkonná inštitúcia alebo
ktorýkoľvek z jej zamestnancov, táto inštitúcia nebude môcť vykonávať skúšky
minimálne po dobu jedného roka, až kým nepreukáže vierohodný dôkaz o svojej
spoľahlivosti. PHI si vyhradzuje právo podniknúť ďalšie kroky.
2.6 Priebeh skúšky a jej trvanie, písomné potvrdenie, povolené pomôcky
Dĺžka písomnej skúšky je tri hodiny(čistý čas na riešenie). Skúšajúci musí o priebehu
skúšky spraviť záznam. Originálny protokol musí byť odovzdaný PHI spolu so
skúšobnými hárkami.
Pred začiatkom skúšky musia účastníci predložiť doklad totožnosti.
Každý uchádzač musí pred skúškou vyplniť prihlášku na skúšku „Certifikovaný
projektant pasívnych domov“ / „Certifikovaný poradca pre pasívne domy“, (Príloha 2
tohto dokumentu) a svojím podpisom potvrdiť, že akceptuje podmienky stanovené

v tomto skúšobnom poriadku. Originál podpísaného dokladu musí byť odovzdaný
PHI spolu so skúšobným hárkom.
Kópiu potvrdenia o svojej profesionálnej kvalifikácii musí uchádzač doniesť najneskôr
na skúšku, ak tak už neurobil. Toto potvrdenie by malo byť takisto odovzdané PHI
spolu so skúšobným hárkom.
Každý účastník dostane na skúške vytlačenú verziu všetkých otázok, ktoré majú byť
zodpovedané.
Každý účastník musí zodpovedať na otázky samostatne a bez komunikácie s inými
osobami. Môže pritom použiť jedine nezmazateľné perá. Inštitúcia realizujúca skúšku
musí zaručiť, že nebudú použité ceruzky. Vo vlastnom záujme by sa mal každý
uchádzač uistiť, že jeho písmo je ľahko čitateľné. Nečitateľné pasáže nebudú
hodnotené a budú sa počítať ako nevyriešené.
Otázky by mali byť zodpovedané spravidla v písomnej forme. Na to môžu byť použité
jedine skúšobné hárky poskytnuté skúšajúcou inštitúciou. Tie budú obsahovať aj
prázdne stránky na odpovede. Účastník by mal jasne prečiarknuť časti, ktoré nechce,
aby boli brané do úvahy.
Na konci písomnej skúšky musia uchádzači odovzdať všetky skúšobné hárky
s otázkami a všetky hárky na odpovede, ktoré im boli poskytnuté. Nie je povolené si
ich ponechať.
Skúšajúca inštitúcia poskytne každému uchádzačovi písomný doklad o účasti na
skúške.
Povolené pomôcky: dokumenty z kurzu, kalkulačka
Zakázané pomôcky: programovateľné kalkulačky, mobilné telefóny a
akékoľvek zariadenia, ktoré umožňujú pripojenie na internet alebo neskoršie
zverejnenie skúšobných otázok.
2.7 Riešenia zadaní
PHI poskytne inštitúcii realizujúcej skúšku riešenia zadaní, ktoré obsahujú aj
informáciu, koľko bodov je možné udeliť. Tieto riešenia budú k dispozícii iba jednému
zamestnancovi, opravujúcemu odovzdané skúšky; inštitúcia realizujúca skúšku ich
nesmie poskytnúť nikomu inému a musí ich bezpečne uschovať. PHI si vyhradzuje
právo zverejniť riešenia zadaní predchádzajúcich skúšok na internete.

2.8 Hodnotenie skúšky
Odpovede budú hodnotené podľa bodových nastavení PHI. Pre udelenie bodov je
rozhodujúca správnosť odpovede - môže sa líšiť od poskytnutého riešenia, ale čo sa
týka obsahu musí byť rovnako presný. Za nejasnú odpoveď sa body odrátajú.
Opravované budú aj gramatické chyby, ale z celkového výsledku budú kvôli nim
strhnuté najviac dva body. Prvá oprava má byť prevedená v originálnom skúšobnom
hárku spôsobom, ktorý je jasne odlíšiteľný od odpovedí účastníka skúšky a musí byť

vykonaná pre každú časť odpovede zrozumiteľným spôsobom farebným perom. Na
každom skúšobnom hárku musí byť uvedené meno hodnotiaceho. Na skúšky, ktoré
boli vykonané v inom ako nemeckom alebo anglickom jazyku, skúšobný orgán
vykoná nezávislú internú krížovú kontrolu prvého hodnotenia (princíp štyroch očí). Aj
meno druhého hodnotiaceho musí byť jasne uvedené na skúšobnom hárku.
Všetky vyhodnotené skúšobné hárky budú zaslané do PHI najneskôr do 4 týždňov
od termínu konania skúšky spolu s originálom prihlášky a kópiou osvedčenia o
odbornej kvalifikácii. Posudzujúca inštitúcia musí zabezpečiť bezpečné odoslanie
balíka výberom vhodného spôsobu doručenia. Inštitúcia realizujúca skúšku môže
vyhotoviť kópie originálov vyhodnotených skúšobných hárkov a bezpečne ich
uschovať. Táto inštitúcia je potom zodpovedná za ich bezpečné uloženie s trvalou
ochranou pred prístupom nepovolaných osôb v súlade s odsekom 2.5.
PHI do ďalších štyroch týždňov od doručenia dokumentov skontroluje ohodnotenie
a dokončí vyhodnocovaciu tabuľku v digitálnej forme.
2.9 Výsledok skúšky, právo na prístup k dokumentu
Úspešné zloženie skúšky je podmienené ziskom minimálne 50% bodov z celkového
počtu bodov. Každý účastník bude o svojom výsledku informovaný pomocou e-mailu
od PHI („pass” = „uspel“ resp. „fail” = „neuspel“). V prípade, že sa prvé hodnotenie líši
od druhého, urobeného v PHI, rozhodujúce je hodnotenie PHI. V prípade
akýchkoľvek otázok sa môže účastník obrátiť na inštitúciu, ktorá skúšku realizovala.
PHI sa nemôže zaoberať priamymi dotazmi účastníkov skúšky.
V prípade neúspechu má účastník právo do jedného roka od termínu skúšky
dohodnúť si stretnutie a prezrieť si hodnotenie svojej skúšky v PHI. Prehliadka môže
trvať najviac 45 minút a prebieha individuálne. Nie je za ňu účtovaný žiaden
samostatný poplatok.
V prípade, že cesta do PHI predstavuje neprimeraný problém, dokument je možné
pozrieť si po dohode s PHI v inštitúcii, ktorá skúšku realizovala; kópia finálnej opravy
skúšky a formulár na zaznamenanie stretnutia bude pre tento účel zaslaný
skúšajúcej organizácii. Inštitúcia zabezpečí dôverné zaobchádzanie s týmito
dokumentmi.
Inštitúcia realizujúca skúšku tiež zabezpečí, aby návšteva účastníka v každom
prípade prebehla pod dohľadom osoby, ktorá je schopná zodpovedať všetky otázky
okolo obsahu skúšky a procesu hodnotenia. Skúšajúca inštitúcia garantuje, že
v priebehu návštevy nebude zhotovený prepis, fotografia resp. kópia skúšobného
dokumentu, ktoré by neskôr umožnili zverejnenie skúšky. Pri kontrole môže účastník
poukázať na hodnotenie, ktoré podľa jeho názoru nie je správne, tento názor bude
zaznamenaný.
Do dvoch týždňov (od doručenia protokolu, ak sa inšpekcia uskutočnila na inom
mieste) PHI rozhodne, či bude nutná akákoľvek ďalšia oprava; prípadnú korekciu
hodnotenia učiní do ďalších dvoch týždňov a bude informovať účastníka skúšky
o výsledku e-mailom („pass” = „uspel“ resp. „fail” = „neuspel“). V takomto prípade
bude získaný počet bodov po oprave konečný. Uchádzač už nebude mať ďalšie
právo na prístup k dokumentom. Právny postih je vylúčený.

2.10 Projektant pasívnych domov alebo Poradca pre pasívne domy
PHI vydá certifikát „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“
po úspešnom absolvovaní skúšky. V záujme hodnovernosti certifikátu je nevyhnutné
doložiť doklad o dosiahnutej kvalifikácii v príslušnej profesijnej oblasti, ktorá
oprávňuje projektovať budovy resp. technické zariadenie budov na vlastnú
zodpovednosť. Inštitúcii vykonávajúcej skúšku musí byť na preukázanie tejto
kvalifikácie poskytnutá kópia dokumentu (napr. diplomu, maturitného vysvedčenia,
výučného listu, alebo iného dokladu, v prípade potreby preloženého do nemčiny
alebo angličtiny). Na základe tohto dokumentu skúšajúca inštitúcia rozhodne, či
žiadateľ po úspešnom vykonaní skúšky dostane certifikát „Projektant pasívnych
domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“ a tiež odporučí titul, pod ktorým bude
držiteľ certifikátu neskôr uvedený v zozname na internete. Skúšajúca inštitúcia zašle
kópiu dokladu o kvalifikácii spolu s vlastnoručne podpísanou prihláškou
a skúšobnými hárkami PHI.
Uchádzači, ktorí nemôžu poskytnúť dôkaz o svojej kvalifikácii alebo ktorých doklady
nespĺňajú požadované podmienky dostanú titul „Poradca pre pasívne domy“.
Konečné rozhodnutie o udelení titulu „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca
pre pasívne domy“ učiní PHI.

3 Kvalifikácia pomocou projektu pasívneho domu
Kvalifikácia popísaná v tomto odseku je alternatívnou metódou dosiahnutia certifikátu
„Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“. Predpokladom pre
získanie certifikátu pomocou projektu pasívneho domu je vierohodný dôkaz, že
uchádzač preberá plnú zodpovednosť za tento projekt.
3.1 – Definícia: projekt pasívneho domu
Podľa týchto pravidiel sa za projekt pasívneho domu kvalifikuje budova, ktorá spĺňa
nasledovné podmienky:
•
•

•

bola dokončená a je obývaná,
budova je pasívny dom, ktorý bol certifikovaný podľa kritérií PHI inštitúciou
oprávnenou PHI vydávať takýto certifikát alebo ide o dom modernizovaný na
požadovanú úroveň s využitím komponentov pre pasívne domy (EnerPHit) podľa
PHI kritérií
budova musí byť uvedená v internetovej databáze „Built Passive House Projects“.

3.2 Postup pri podávaní prihlášky
Projektant musí požiadať PHI o vydanie certifikátu „Projektant pasívnych domov“
alebo „Poradca pre pasívne domy“ v súlade s Prílohou IIa. Tento dokument by mal
obsahovať nasledovné:
• kópia certifikátu budovy spolu s názvom inštitúcie, ktorá ho udelila
• výpočet PHPP pre modelový pasívny dom v elektronickej podobe (nechránený
Excel súbor)

•

•
•
•

detailný popis objektu, ktorý je uvedený v prílohe III, v nemčine alebo
angličtine. Ten by mal byť k dispozícii PHI v elektronickej podobe vo formáte PDF
a ako Word súbor (uložte ako súbor "Word 2000" alebo alternatívne vo formáte
RTF). PHI má právo požadovať opravu popisu tohto objektu a jeho zverejnenie na
internete
identifikačné číslo budovy v on-line databáze pasívnych domov
(www.passivhausprojekte.de)
kópia dokumentu (napr. diplomu, maturitného vysvedčenia, výučného listu, alebo
iného dokladu, v prípade potreby preloženého do nemčiny alebo angličtiny),
ktorou žiadateľ preukáže svoju kvalifikáciu
ak žiadateľ nie je totožný s projektantom domu, je nevyhnutné písomné
potvrdenie projektanta, že žiadateľ bol zodpovedný za časť projektu relevantnú
pre pasívne budovy (predovšetkým energetickej bilancie podľa PHPP a návrhom
detailov).

Podpisom formulára prihlášky (Príloha IIa) žiadateľ potvrdí, že preberá plnú
zodpovednosť za projekt pasívneho domu popísaného v dokumentácii k objektu.
Certifikát bude zrušený, ak sa tieto informácie preukážu ako nepravdivé. Vo vážnych
prípadoch si PHI vyhradzuje právo takýmto uchádzačom zakázať účasť na skúškach
na dobu neurčitú.

3.3 Vyhodnotenie a poplatky
Po prijatí žiadosti vystaví PHI faktúru na overovací poplatok podľa cenníka
(Príloha VI). Tento poplatok zahŕňa všetky náklady na overenie, vydanie certifikátu (v
prípade úspešného priebehu) a zaradenie do databázy po dobu piatich rokov.
Poplatok sa platí vopred; certifikát bude vydaný len v prípade, ak budú splnené
všetky požiadavky. Dokázať ich pravdivosť musí uchádzač.
PHI overí dokumenty po uhradení overovacieho poplatku. PHI má právo požiadať
o ďalšie informácie s cieľom overiť vhodnosť daného projektu pasívneho domu pre
udelenie certifikátu „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“.
PHI si tiež vyhradzuje právo požadovať zmeny v poskytnutých dokumentoch, ktoré
musia byť revidované a opätovne predložené žiadateľom. Tento dostane od PHI
informáciu, ak budova vyhovuje ako modelový projekt pasívneho domu. Preskúmaná
dokumentácia k objektu bude zverejnená na internete (pozri odsek 1) rovnako aj
žiadateľ ako certifikovaný „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne
domy“.
3.4 „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“
Po úspešnom procese kvalifikácie prostredníctvom projektu pasívneho domu vydá
PHI certifikát „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre pasívne domy“.
Pre získanie certifikátu „Projektant pasívnych domov“ je nevyhnutné doložiť doklad
o kvalifikácii, ktorá umožňuje projektovanie budov resp. TZB na vlastnú
zodpovednosť. PHI musí byť poskytnutá kópia dokumentu (napr. diplomu,
maturitného vysvedčenia, výučného listu, alebo iného dokladu, v prípade potreby
preloženého do nemčiny alebo angličtiny) na preukázanie tejto kvalifikácie.

Uchádzači, ktorí nemôžu poskytnúť dôkaz o svojej kvalifikácii alebo ktorých doklady
nespĺňajú požadované podmienky dostanú titul „Poradca pre pasívne domy“.
Rozhodnutie o udelení titulu „Projektant pasívnych domov“ alebo „Poradca pre
pasívne domy“ učiní PHI.
4 Vydanie certifikátu, platnosť
Po úspešnom absolvovaní písomnej skúšky (odsek 2) alebo po úspešnom dokončení
procesu kvalifikácie pomocou projektu pasívneho domu (odsek 3) vydá PHI certifikát
„Certifikovaný projektant pasívnych domov“ alebo „Certifikovaný poradca pre
pasívne domy“ a automaticky ho odošle žiadateľovi. Žiadateľ bude zaradený do
zoznamu „Certifikovaných projektantov pasívnych domov“, ktorý bude zverejnený na
špeciálnej web stránke PHI. V čase nadobudnutia účinnosti tohto Skúšobného
poriadku to je: www.passivhausplaner.eu.
Osvedčenie je platné po dobu piatich rokov. Pravidlá pre prípadné obnovenie sú
stanovené v odseku 5.
Držiteľ smie používať certifikát a elektronicky sprostredkované logo „Certifikovaný
projektant pasívnych domov“ alebo „Certifikovaný poradca pre pasívne domy“) na
reklamné účely len v nezmenenej forme. Certifikát a logo môžu byť použité iba v
čase platnosti certifikátu. PHI si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade
nedodržania tohto ustanovenia.
Certifikovaný projektant resp. poradca nemá právo použiť iné symboly PHI, chránené
autorskými právami (copyright), pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté.
5 Obnova platnosti certifikátu „Certifikovaný projektant
pasívnych domov“ / „Certifikovaný poradca pre pasívne domy“
Certifikát môže byť obnovený pomocou projektu pasívneho domu projektu;
obnova bude platiť ďalších päť rokov.
5.1 Žiadosť o predĺženie osvedčenia
Formulár tejto žiadosti je uvedený v Prílohe V tohto Skúšobného poriadku. Pre
žiadosti podané v čase platnosti existujúceho certifikátu budú účtované poplatky
v súlade s Prílohou VI pre predĺženie osvedčenia. Poplatky ako za novú žiadosť budú
účtované pri doručení žiadosti do PHI po uplynutí doby platnosti certifikátu. Pritom
bude pre PHI rozhodujúci dátum, ku ktorému budú doručené kompletné dokumenty.
Žiadosť o predĺženie osvedčenia musí byť sprevádzaná dokumentáciou pre zatiaľ
nepredložený projekt pasívneho domu, ktorý bol realizovaný v priebehu posledných
piatich rokov pred podaním žiadosti, ako je popísané v bode 3.2.
5.2 Overenie a poplatky za predĺženie
Po prijatí žiadosti o predĺženie vystaví PHI faktúru na overovací poplatok podľa
cenníka (príloha VI). Tento poplatok sa vzťahuje na všetky služby pre hodnotenie

dokumentov, obnovenie certifikátu (ak existuje) a zaradenie držiteľa certifikátu do
zoznamu na internete (pozri bod 4) na ďalších päť rokov. Poplatok je splatný vopred,
certifikát možno predĺžiť, len ak boli všetky podmienky splnené. Dokázať pravdivosť
predložených informácií musí uchádzač.
PHI posúdi predložené dokumenty po prijatí overovacieho poplatku. PHI si tiež
vyhradzuje právo požadovať zmeny v poskytnutých dokumentoch, ktoré musia byť
žiadateľom revidované a opätovne predložené. Ak budova vyhovuje ako projekt
pasívneho domu, žiadateľ bude o tom informovaný PHI. Preskúmaná dokumentácia
k objektu bude zverejnená na internete a certifikát „Projektant pasívnych domov“
alebo „Poradca pre pasívne domy“ predĺžený.

6 Prípady podvodu, zrušenie platnosti certifikátu
Ak vyjde najavo, že žiadateľ vedome poskytol nesprávne informácie alebo porušil
niektoré z ustanovení tohto skúšobného poriadku alebo spáchal protiprávny čin alebo
porušil profesijnú etiku, čím ohrozil dobré meno certifikovaných projektantov
pasívnych domov či koncepcie pasívneho domu, PHI môže zrušiť platnosť jeho
certifikátu. Dotyčný o tom bude informovaný písomne. V takom prípade musí
s okamžitou platnosťou prestať používať logo „Certifikovaný projektant pasívnych
domov“, a musí tiež odstrániť toto označenie zo všetkých distribuovaných
dokumentov a výstupov (napr. internetových). V závažných prípadoch si PHI
nárokuje učiniť právne kroky k vylúčeniu účastníka z ďalších skúšok navždy.

7 Písomná forma, uznanie pravidiel skúšky, rozsah platnosti
tohto Skúšobného poriadku, oddeliteľnosť ustanovení, jurisdikcia
Všetky zmluvy medzi žiadateľom, inštitúciou realizujúcou skúšky a PHI musia byť
v písomnej forme.
So Žiadosťou o vykonanie skúšky alebo Žiadosťou o certifikát pomocou modelového
projektu pasívneho domu žiadateľ berie na vedomie ustanovenia tohto skúšobného
poriadku, a to najmä vylúčenie súdneho konania, týkajúceho sa vyhodnotenia skúšky
alebo uznania modelového projektu pasívneho domu.
Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 01.07.2011 a bude platiť po dobu
neurčitú, kým nezačne platnosť jeho nová verzia. Platnosť všetkých starších
Skúšobných poriadkov zaniká nadobudnutím účinnosti tejto verzie Skúšobného
poriadku. Uchádzači sú viazaní ustanoveniami tohto Skúšobného poriadku počas
dohodnutej doby.
PHI si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré budú pred
nadobudnutím účinnosti zverejnené.
Ak sa niektoré ustanovenie tohto dokumentu stane neplatným, neovplyvní to platnosť
ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré bude
najbližšie významu tejto zmluvy.
Miestom jurisdikcie je Darmstadt, Nemecko.

