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Administratívna kancelária SKSI v Trenčíne pripravila v rámci celoživotného vzdelávania 

autorizovaných inžinierov odbornú exkurziu , na ktorú Vás pozývame. 

 

Termín : 17.08.2021 

 

Exkurzia zameraná na : Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť 

v navrhovaní stavieb.  

Chcete vidieť a zažiť ako sa býva v renovovanom dome v aktívnom štandarde, ktorý je nielen 

energeticky efektívny, ale prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné 

prostredie. 

 

Odporúčaná pre : Autorizovaných stavebných inžinierov: Komplexných architektonických 

služieb. Pozemných stavieb a architektúry. Technické vybavenie stavieb -  Vykurovanie 

a Klimatizácia. Osoby so spôsobilosťou EHB.  

 

Odborný garant : Ing. Edita Cmarková, člen výboru RZ SKSI Trnava, Predseda Celoslovenskej 

sekcie : Pozemné stavby a architektúra 

 

Táto exkurzia  je zaradená do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. Naši autorizovaní 

inžinieri budú hosťami firmy VELUX Slovensko s.r. o.  v ich realizovanom dome  v Šali. Praktické 

riešenie rekonštrukcie štvorcového domu. Pre všetkých účastníkov je zabezpečený  obed. 

 

Odborný program: 

10,00 – 10,15  Príchod Privítanie a uvedenie a občerstvenie káva v reštaurácií v Šali,  

   J.Feketeházyho 3, Šaľa Pepper 

Prednášajúci : Mgr. Michaela Gabrišová  Projekt Manager VELUX 

Slovensko, s. r. o.  

10,15 – 10,55 Odborná prezentácia a úvodné slovo k projektu RenovActive 

Prednášajúci : Ing. Mgr. Michaela Gabrišová  Projekt Manager VELUX 

 Slovensko, s. r. o.   

10,55 – 11,55 Prehliadka RenovActive rekonštrukcie domu  

11,55 – 12,30  Obed  

12,30 – 12,45 Odchod zo Šale  

 

Doprava individuálna. 

Exkurzia je určená len pre 10 účastníkov, preto budú prihlášky zoradené podľa dátumu prihlásenia 

a úhrady.  

Pre členov je exkurzia zdarma. 

Pre nečlenov SKSI je vložné 20,0 €. Treba  zaslať údaje na vystavenie zálohovej faktúry. 

V prípade menšieho počtu účastníkov sa exkurzia neuskutoční. Odborná exkurzia a aj pozvánka je 

koncipovaná na osobné stretnutie s účastníkmi v prípade priaznivej a uvoľnenej pandemickej 

situácie na uskutoční. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa odborná exkurzia presunie do 

priaznivej a uvoľnenej pandemickej situácie do najbližšieho termínu. 

  
Vypracovala: Ing. Ľubica Križanová, organizačný garant exkurzie, august, 2021. sksitn@sksi.sk  
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