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Jedno staré príslovie hovorí, že prvý dom treba zbúrať, druhý predať a až do tretieho 
sa nasťahovať. Ako sa však vyhnúť chybám a postaviť pekný, útulný, cenovo 
prijateľný a prevádzkovo nenáročný dom hneď na prvý pokus? 
 
Možno si poviete, čo už môže byť náročné pri výbere projektu? Vyberiem si z katalógu dom, ktorý sa mi 
páči a dám si ho postaviť! Vyberiem si podľa veľkosti, počtu izieb, počtu podlaží a konečnej ceny... 
 
Výber vhodného projektu je však komplikovanejší proces, než by sa na prvý pohľad 
zdalo! V hre sú vaše peniaze, za ktoré budete stava ť. V prvom rade zvážte, či vám 
vyhovuje katalógový projekt alebo vaše nároky, požiadavky a potreby splní skôr 
individuálne riešenie... 
 

Výhody a nevýhody katalógového projektu 
 
Cena katalógového projektu je určite 
výrazne nižšia, ako projekt na mieru. 
Lákavá je aj rýchlosť kúpy už hotového 
projektu. 
Univerzálny katalógový projekt sa však 
neprispôsobuje pozemku, ani orientácii 
na svetové strany, nehovoriac o vašich 
individuálnych požiadavkách a 
potrebách!  
Projekty katalógových domov sú 
kreslené na stavebné povolenie. 
Nenájdete v nich detaily, ktoré 
podrobne riešia kritické miesta stavby 

dôležité najmä pre energetickú úsporu domu!  
 
Požiadavky na úpravu projektu podľa vašich potrieb a nárokov môžu cenu projektu 
navýšiť o 200 až 500 EUR. 
 
 
Katalógové projekty nezohľadňujú umiestnenie stavby na pozemku, projekty prípojok 
a napojenia inžinierskych sietí. Autori týchto projektov totiž nevedia, kde bude daný 
projekt realizovaný!  
Vyhotovenie situácie s osadením stavby na pozemok a projektov prípojok predlžuje 
čas k ucelenému projektu pre stavebné povolenie. Musíte to zadať ďalšiemu 
projektantovi, čím cena projektu vzrastie o ďalších 200 až 500 EUR!  
Celková cena kompletného projektu sa tak priblíži k  cene projektu na mieru! 
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Koľko získate projektom šitým na mieru? 
 
 
Proti individuálnemu riešeniu na prvý pohľad hovorí vyššia cena, ktorú však vyvážia 
iné výhody. Oboznámením sa s pozemkom a potrebami rodiny vznikne ekonomicky 
vyhovujúci projekt, zohľadňujúci aj budúce náklady na energetickú prevádzku domu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ak ste si ešte projekt svojho domu nevybrali lebo vám žiaden katalógový nevyhovuje, 
nakreslíme vám "Individuálny Projekt", hoci aj podľa fotografie či obrázku z časopisu. 
U nás môžete mať projekt za cca 1 800 EUR, ak si zároveň objednáte aj realizáciu 
aspoň hrubej stavby! 

 

 

Realizačný projekt je najpodrobnejšie spracovaná 
dokumentácia určená na realizáciu stavby a zároveň aj na 
výber stavebnej firmy. Jeho súčasťou je aj výkaz výmer, 
technické špecifikácie jednotlivých položiek a podrobné 
spracovanie navrhovaných detailov. 
Architekt a projektant sú odborníci, ktorým platíte za to, 
aby vám navrhli dom do detailov, a aby sa stavebník 
vyhol chybám pri výstavbe. Výsledkom bude dokonale 
premyslený rodinný dom presne podľa vašich  potrieb, 
predstáv a nárokov! 
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Ako umiestni ť dom na pozemku? 
 

 
Pri umiestnení domu na pozemku sa zohľadňuje uličná čiara, vzdialenosti, výška 
budovy atď. Podrobné informácie vám poskytne stavebný úrad. 
Zohľadňuje sa odstup stavby od susedovho domu. Vzdialenosť je minimálne 7 m - v 
stiesnených územných podmienkach dodržujeme prípustnú vzdialenosť medzi 
domami 4 m, ak susediace domy nebudú mať oproti sebe okná obytných miestností. 
Vzdialenosť rodinného domu od druhej hranice nesmie byť menšia ako 2 m. 
Stavebný úrad môže povoliť aj 0,5 m, ak sused nenamieta. 
Taktiež zohľadňujeme vystupujúce časti stavby, ak vystupujú viac ako 1,5 m od 
steny. 
(Výňatok z Vyhlášky 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu.) 
 
 
U nás môžete mať vytý čenie stavby za 1 EUR , ak si zároveň objednáte aj realizáciu 
aspoň základov rodinného domu! 
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Ako zabezpečiť dostatočné oslnenie interiéru? 
 

 

 
 
Ideálna orientácia je 
taká, aby dom cez okná 
maximálne využíval 
slnečnú energiu. 
Obytné priestory 
orientujeme na južnú 
stranu, prevádzkové 
a technické na severnú. 
Aj v zimných 
mesiacoch, ke ď slnko svieti kratšie a na nižšej dráhe, vnikne do domu dostatok 
tepelnej energie, ktorá ohreje dom o 2 až 4°C!  
 

Orientácia domu na svetové strany 
 
Energeticky úsporné domy  využívajú slnečnú energiu na ohriatie obytných 
miestností, preto na južnú fasádu priraďujeme obytné miestnosti. Tepelné zisky 
dosahujeme väčšími oknami. Menšie okná umiestňujeme na severnej fasáde. Cez 
západne a východne orientované okná získame v zimných mesiacoch  len málo 
energie, no v lete môžu spôsobovať prehrievanie miestností! 

Preto nezabúdame na tienenie presahom strechy, ktorým zabezpečíme, aby sa dom v lete 
neprehrieval. V zime však strecha netieni interiér a slnko dodáva domu dostatok tepelnej 
energie. 
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Tvar domu 
 
Financie môžete ušetriť aj tvarom domu – a môžete ich použiť napr. na kvalitnejšie 
okná a hrubšiu izoláciu stavby!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak bude váš energeticky úsporný dom  bez zbytočných „elegantných“ stavebných 
prvkov (arkierov, vysunutých balkónov, vikierov, vežičiek a pod.), môžete znížiť jeho 
tepelné straty až o 40 %! 
 
Každý výklenok zväčšuje plochu fasády, ktorá je ochladzovaná bez ohľadu na to, ako 
dôkladne bude zateplená - preto sú energeticky úsporné domy  tvarovo 
jednoduché, a predsa elegantné! 
 
Aj ten najmenší dom by mal mať technickú miestnosť - tá vo väčšine katalógových 
projektov zvyčajne chýba. Do technickej miestnosti môžete umiestniť kotol, zásobník 
vody, práčku atď. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členité pôdorysy aj komplikovaný tvar strechy určite cenu stavby predraží. 
Jednoduchý a elegantný vzhľad domu je výrazom vyspelého architekta a pôsobí 
estetickejšie ako komplikovaná stavba... 
V jednoduchosti je krása!  
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Nakoniec... 
 
Chceme vám pomôcť pri výbere takého projektu rodinného domu, ktorým dosiahnete 
jeho optimálnu energetickú náročnosť. Bývanie pre vás nebude finančne náročné 
a mesačné náklady na prevádzku domu budete mať vždy pod kontrolou. 
 
Ak sa neviete rozhodnú ť pre niektorý z katalógových projektov vypracujeme 
Vám projekt na mieru pod ľa orientácie na svetové strany, svahovitosti 
pozemku, individuálnych požiadaviek, ale aj požiada vky na zlú čenie obytných a 
podnikate ľských priestorov a pod.  
 
Sme tu pre vás, aby sme vám postavili ten najúsporn ejší dom! 
 
 

Najlepšou školou je prax - ale vy máte len jeden 
pokus. Preto vám odporúčame, aby ste si projekt 
vybrali z našej ponuky alebo si ho nechali 
vypracovať našimi špecialistami na energeticky 
úsporné stavby! 

Viete, kde bude býva ť vaše auto?  

Menší pozemok určuje aj 
umiestnenie garáže, ktorá sa 
tak neraz stáva súčasťou  
domu.  
Výhodnejšie je však umiestniť 
garáž samostatne - nemusíme 
ju vykurovať teplom z domu! 
Veľkou netesnou bránou
preniká chlad aj do obytných 
priestorov, čo vyžaduje ich 
špeciálnu (a drahšiu!) tepelnú 
izoláciu! 


