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Pasívny dom je energeticky úsporný dom s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý zabezpečí vysoký 
komfort v zime i v lete a naplnenie cieľov európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD-II). 
Za pasívny dom považujeme budovy s mernou potrebou tepla na vykurovanie pod 15 kWh/(m2a), s potrebou 
primárnej energie na prevádzku domu (vrátane teplej vody, vetrania, osvetlenia či domácich spotrebičov) pod 

120 kWh/(m2a) a s nameranou hodnotou prievzdušnosti n50 pod 0,6 h-1 (posudzované podľa metodiky PHPP).

Bungalov kombinovaný rôznymi tvarmi striech. Samotná hmota domu 
napovedá rozloženie dispozície. Časť domu s pultovou strechou nám 
umožnila otvoriť strop v interiéri, a tak pridáva vzdušnosť, svetlosť a 
priestrannosť dennej zóny tvorenej z kuchyne, jedálne a obývacej izby 
s možnosťou priameho vstupu na priestrannú terasu. Časť domu pod 
plochou strechou slúži ako nočná zóna s dvoma detskými izbami a 
rodičovskou spálňou + v prednej časti domu je garáž pre dve autá, z ktorej 
sa dá pohodlne prejsť do technickej miestnosti a do vnútra domu.

Je orientácia domu vhodná na využitie slnečnej energie?
Výroba elektrickej energie je zaistená pomocou fotovoltaických panelov (35°-45°), ktoré 
sú umiestnené na streche objektu. FV panely sú orientované smerom na juh. Vyrobená 
energia je využívaná na ohrievanie TV, pohony a elektrospotrebiče. Prebytky energie sú 
akumulované. Pri nedostatočnej výrobe energie z FV panelov je využívaná akumulovaná 
energia, úpoprípade energia z verejnej siete = áno
Väčšina okien orientovaná na južnú stranu = áno
Je v stenách a v streche dostatok tepelnej izolácie? Dostatočne zaizolovaná podlaha?
Stena min. 30 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,12 W/(m2K) = áno
Strecha min. 40 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,10 W/(m2K) = áno
Podlaha min. 25 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,15 W/(m2K) = áno
Ako je riešené vykurovanie domu?
Súčasťou objektu je elektrický boiler na ohrievanie TV. Objekt je vykurovaný pomocou 
podlahového kúrenia. Zdrojom na ohrev vody do podlahového vykurovania je elektrický 
kotol 24kw s akumulačným zásobníkom 100l. Budova je taktiež vykurovaná (hlavne v 
zimnom období) pomocou priameho systému - krbu, který je umiestnený v obývacej izbe 
= áno
Ako je riešená vzduchová priepustnosť domu?
V drevostavbe tesniacimi páskami / doskami / fóliami = áno
Treba zabrániť prefukovaniu vzduchu cez škáry a netesnosti v „obálke“ domu, ktoré 
spôsobuje nielen straty tepla, ale zanáša vlhkosť do konštrukcie a tým ohrozuje stavbu. 
Kvalita realizácie domu sa overuje meraním vzduchovej priepustnosti (tzv. blowerdoor 
testom).
Ako je riešené vetranie domu?
Riadené vetranie s rekuperáciou tepla = áno
-je technický systém, ktorý sa stará o výmenu vzduchu bez zbytočných strát tepla, 
ku ktorým dochádza pri vetraní oknami – v zime vzduch odvádzaný z budovy ohrieva 
privádzaný čerstvý vzduch. Výsledkom je stále dobrá kvalita vzduchu v interiéri – bez 
prievanu, prachu a hluku z okolia.
Čerstvý vzduch je do objektu privádzaný pomocou zemného výmeníka tepla.
Sú odstránené či zredukované tepelné mosty?
Súvislá vrstva izolácie (ak nie, využitie špeciálnych komponentov a posúdenie detailov 
výpočtom) = áno
Sú použité vhodné okná s nízkou hodnotou Uw?
Okná s trojsklom a izolačným rámom, Uw < 0,80 W/(m2K) = áno
Je dom chránený proti letnému prehrievaniu?
Vonkajšie žalúzie /rolety /markízy /okenice = áno
Ako je riešené hospodárenie s dažďovou vodou?
Dažďová voda je zadržiavaná a akumulovaná v plastovej nádrži, ktorá je umiestnená na 
pozemku (7m od okraja domu) pre jej neskoršie využitie. V rámci objektu sa dažďová voda 
primárne využíva na zalievanie, ale taktiež je voda využívaná k splachovaniu. V objekte 
je preto umiestnená doplňovacia riadiaca jednotka pre využívanie pitnej a dažďovej vody, 
ktorá je napojená na akumulačnú nádrž (5000l) = áno
Plochá strecha je riešená ako zelená extenzivná a tak má retenčnú schopnosť =áno
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PREMIUM DIFU (difúzne otvorená)
Súčiniteľ prechodu tepla: U=0,141 W/(m2.K)
Tepelný odpor konštrukcie: R=6,9 m2.K/W
Požiarna odolnosť DP3

1.Certifikovaný systém omietok vhodný na 
difúzne otvorené konštrukcie
2.Zateplenie drevovláknitou izolačnou 
doskou Steico Protect
3.Rámová konštrukcia z KVH hranolov, 
alternatíva z nosníkov Steico Wall
4.Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou 
drevovláknitou izoláciou Steico Flex
5.OSB 4 doska
6.Inštalačná predstena z KVH hranolov 
zateplená konopnou izoláciou
7.Sadrokartónová doska Rigistabil
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