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Tlačová správa / 27.9.2021

Od januára 2021 vstúpili do legislatívy nové požiadavky na energetickú náročnosť budov, všetky novostavby 

musia byť v energetickej triede A0. Čo to so sebou prináša? Architekti a projektanti musia už od fázy 

konceptu rozmýšľať trochu inak a v návrhu zakomponovať prvky, ktoré nachádzame hlavne v projektoch 

nízkoenergetických a pasívnych domov. 

Laická a odborná verejnosť ešte stále nemá dosť informácií o tejto problematike a reálnych skúseností s ich 

výstavbou. Preto je prínosné ponúknuť im možnosť osobne sa zoznámiť s už zrealizovanými domami, ktoré 

predbehli náš legislatívny rámec v čase. Záujemcovia budú mať možnosť nahliadnuť do úsporných domov a 

uvidieť, že nové sprísnenia v energetickej náročnosti nie sú postrachom a zbytočnou komplikáciou, ale 

dobrým krokom ku kvalitnej výstavbe a environmentálnej udržateľnosti v stavebníctve. 

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

Tohtoročné podujatie bude vo forme online prezentácií a naživo prehliadok za prísnych epidemiologických 

opatrení. 

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. 
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