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Ako  naša prvá exurzia bola RBR Betonárka. Nachádza sa kúsok od našej školy. Od 
decembra 2006 sa musela zväcšiť lebo jej objednávky boli veľmi náročne velké. 
Zamestnanci  sledujú vytvorený beton  v tvaru malých kociek, ako sa správa 
v skladoch, kde naňho budú pôsobiť rôzne prístroje napr.mraznička. Hlavne sme 
videli miesto  kde sa mieša beton a ako sa pridávajú všetky potrebné prisady.  
Výroba je plnoautomatizovaná, čo umožnuje bezodpadovú výrobu betonovej 
zmesi. 



Stavba Obytný súbor Slnečná terasa Hájik 

  Tentoraz sme sa ocitli na Hôreckej ceste. Spoločnosť PTM-Prastav s.r.o. po 
úspešnom dokončení Obytného súboru Slnečná terasa 1 pokračuje v ďalšej 
výstavbe projektom Obytný súbor Slnečná terasa 2, ktorý je vedľa dostavaného 
súboru. Projekt Slnečná terasa 2 je pokračovaním práve dokončeného súboru 
Slnečná terasa 1. Nový súbor naň architektonicky nadväzuje a po ukončení budú 
spolu tvoriť jeden areál. V bytových domoch je navrhnutých 60 bytov mestského 
charakteru, v ponuke sú 2-izbové až 4-izbové byty v rôznych veľkostiach 
a dispozíciách. Súčasťou budú vonkajšie parkovacie miesta, podzemné garážové 
miesta a aj samostatné garáže. Súčasťou areálu bude detské ihrisko. 
Predpokladaný termín dokončenia prvej časti je december 2017, finalizáciu 
druhej časti by mal investor stihnúť do júna. V okolí stavby mali vytvorené 
prístrešky kvôli vytvoreniu materiálu na stavbu.   

 



Drevosen Horný Moštenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Drevosen s.r.o. bola založená v roku 2001 a patrí medzi 
společnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a výstavbou montovaných 
nízkoenergetických drevostavieb na báze ekologických materiálov. Výroba a 
montáž drevostavby na kluč, nízkoenergetické domy, pasívne domy.  
Môžeme si vybrať z bohatej ponuky drevostavieb o rôznej veľkosti, využitia 
a štandardu prevedenia. Príprava na drevostavbu trvá  cca 3 týždne vo 
firme, celá výstavba cca 3 mesiace. Využívaju tzv. program SEMA, ktorý je 
priamo určený na drevené montované stavby. 



Univerzita Žilina- laboratória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvej časti nám rozprával jeden Vietnamec. Je to učitel na vysokej škole, 
ktorý vytváral cesty vo Vietname. Pozorovali sme rôzne skúšky zrnitosti na 
správne postavenie stavby na pozemku.  

V druhej časti programu sme pozorovali aký druh kamena môžme použiť do 
cementovej malty či už do asvaltovej zmesi. Zistili sme, že stačí len 5% 
asvaltu na vytvorenie asvaltovej zmesi. Na spracovanie asvaltu tam majú aj 
mikrovlnku, ak ho treba zohriať a iné spotrebiče.  



XELLA-YTONG Zemianské Kostoľany 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

  

Na stavebnom trhu sa začal objavovať nový stavebný materiál 
– pórobetón pod značkou Ytong.  Ide o značku, ktorá v roku 2009 
v Nemecku získala ocenenie značka storočia. Na Slovensku sa 
výrobné závody nachádzajú v obciach Zemianske Kostoľany 
a Šaštín-Stráže.                                                                               
Tu sa vyrábajú aj priemyselné pórobetónové dielce nielen pre 
Slovenskú a Českú republiku, ale aj pre ostatné krajiny Európy. 
Z hľadiska sortimentu ide o kompletnú výrobu obvodových tvárnic, 
priečkových tvárnic, prekladov, stropných dielcov... 

To znamená, že tento vo Švédsku patentovaný materiál je na trhu 
už 86 rokov. V súčasnosti pôsobíme v 30 krajinách sveta. 



Strechy TONDACH/ROCKWOOL 
TONDACH® ponúka rôzne návrhy pre všetky typy striech a je ideálny 
pre pasívne, solárne a nízkoenergetické budovy. Ako odporúčaný 
medzinárodný stavebný biologický produkt je TONDACH®ocenený 
certifikátom „naturelplus“. 33 ročná záruka hovorí taktiež za 
TONDACH®, ako neznečisťovanie životného prostredia, tak aj čistý 
prírodný produkt bez chemických prísad. 
  

Zateplenie šikmej strechy alebo podkrovia je skvelým riešením, ako zabrániť 
únikom tepla behom zimy a zároveň využiť podkrovie k bývaniu. Vhodne 
zvolená izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL a správne vykonané zateplenie 
vedie k úspore nákladov na energie, k zvýšeniu akustického komfortu a 
požiarnej bezpečnosti domu. Zateplenie šikmej strechy je možné vykonať 
niekoľkými spôsobmi: nad krokvami alebo medzi a pod krokvami.   


