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AKO BUDEME BÝVAŤ PO ROKU 2020?
Od 1.1.2021, teda za necelý rok a pol, máme povinnosť stavať už len budovy s takmer
nulovou potrebou energie. Na Slovensku sa už stavajú pár rokov, zatiaľ sú to väčšinou
rodinné domy, i keď nedávno bol postavený aj prvý bytový dom na Slovensku - Zelené
átrium v Trnave.
Tieto domy sa volajú pasívne domy, pretože využívajú slnečnú energiu pasívnym spôsobom,
a to zohráva významnú rolu pri úsporách energie na vykurovanie. Pasívne domy sa okrem
toho vyznačujú kvalitným vnútorným prostredím a vysokým obytným komfortom. Medzi
pasívnymi domami a budovami s takmer nulovou potrebou energie nie je veľký rozdiel.
Presvedčte sa sami, ako sa v nich žije.

DNI PASÍVNYCH DOMOV 2019
8.-10.novembra
Ak chcete vedieť, ako sa v úsporných a zdravých domoch býva, prihláste sa na
prehliadku a zapojte sa do podujatia ako návštevník na stránke: www.dpd.iepd.sk

Prečo by ste na nich nemali chýbať?

/ uvidíte budovy, ktoré na svoju prevádzku potrebujú iba zlomok energie v porovnaní s
inými
/ zažijete komfortné prostredie a stále čerstvý vzduch aj bez otvárania okien
/ porozprávate sa s majiteľmi o ich skúsenostiach
/ spoznáte technické zariadenia, nevyhnutné pre pasívne domy
/ môžete sa spýtať na všetko, čo vás zaujíma
/ získate kontakty na skúsených odborníkov, ak sa chystáte na stavbu alebo rekonštrukciu
vlastnej nehnuteľnosti.

Organizátor

iEPD - Inštitút pre pasívne domy všestranne podporuje udržateľnú architektúru a výstavbu
energeticky úsporných budov, najmä pasívnych domov. Zameriava sa na osvetu medzi
odbornou i laickou verejnosťou a vytvára platformu spolupráce medzi odborníkmi,
spoločnosťami a subjektmi aktívnymi v oblasti energeticky efektívnej výstavby.

Čo sú pasívne domy

Pasívne domy sú budovy, ktorých prevádzka spôsobuje minimálnu produkciu emisií CO2,
ktoré sa podieľajú na globálnom otepľovaní a zmene klímy. Budovy svojou prevádzkou
produkujú až 40% emisií skleníkových plynov. Preto je veľmi dôležité, aby sa všetky
novopostavené budovy stavali v pasívnom štandarde. Pasívne domy sú overeným
konceptom a sú základom pre dosiahnutie takmer nulovej spotreby energie v budovách.
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