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Zaèiatkom apríla sa otvoria brány výstaviska Incheba, a. s., aby sa tu odborníci
z oblasti stavebníctva, energetiky a klimatizácie opä stretli na ïalích roèníkoch
odborných ve¾trhov Coneco  Racioenergia  Climatherm. Toto tradièné podujatie
kadoroène láka do Bratislavy záujemcov zo Slovenska aj zo zahranièia, ktorí chcú
nájs odpovede na svoje odborné problémy alebo si urobi preh¾ad toho
najnovieho, èo trh v uvedených oblastiach ponúka.
Záujem o ve¾trh rastie
Tento najväèí ve¾trh na Slovensku si získal
významné postavenie aj v rámci strednej
a východnej Európy. V roku 1995 bol medzinárodne uznaný v rámci Medzinárodnej
únie ve¾trhov a výstav  UFI. Okrem propagácie ve¾trhu v katalógu UFI znamenalo
prijatie ve¾trhu do tejto organizácie i garanciu odbornej úrovne ve¾trhu. To zvyuje,
samozrejme, aj kredit ve¾trhu v zahranièí
a zohráva významnú úlohu pri rozhodovaní
zahranièných vystavovate¾ov o úèasti.
Z historického h¾adiska bol minulý rok rekordný vo väèine sledovaných ukazovate¾ov, prièom brutto obsadená plocha bola
85 000 m2 (rok 2001: 78 000 m2), poèet vystavovate¾ov sa zvýil na 872 (2001: 842).
Zvýený záujem o ve¾trh prejavili tak domáci, ako aj zahranièní vystavovatelia.
Ve¾trh má aj zaujímavú skladbu návtevníkov. Minulý rok na základe údajov získaných z pozvánok vyplynulo takéto zloenie
návtevníkov:
 88 % návtevníkov bolo z podnikate¾skej
sféry,
 7 % zo tátnej správy,
 5 % z neziskových organizácií.
Zloenie návtevníkov pod¾a ich pracovnej
pôsobnosti:
 13 % návtevníkov pôsobilo v projekènej
èinnosti,
 4 % v investiènej èinnosti,
 17 % v dodávate¾skej èinnosti,
 15 % vo výrobnej èinnosti,
 20 % v obchodnej èinnosti,
 31 % bez bliej pecifikácie.
Sprievodný program
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Ve¾trh ponúka aj bohatý sprievodný program. Okrem tradièných firemných prezentácií a súaí uèòov sa odborná verejnos
môe zúèastni aj na medzinárodných konferenciách a odborných seminároch, ktoré
sú venované aktuálnym problémom oblastí prezentovaných v rámci ve¾trhu. Tento
rok sa nieko¾ko príspevkov v odborných
diskusiách bude zaobera aj aktuálnym
zvýením cien energií a monými rieeniami pri ich úspore.

Poraïte sa bezplatne
s odborníkmi
Jednou z noviniek ve¾trhu CONECO 
RACIOENERGIA  CLIMATHERM 2003
je zriadenie Stavebného a energetického
informaèného centra, kde budú kompetentní odborníci v stavebníctve bezplatne
poskytova praktické rady záujemcom z radov návtevníkov.
Toto centrum bude poskytova informácie,
konzultácie a odborné poradenstvo v hale
D2, v stánku è. 900 poèas celého trvania ve¾trhu, t. j. od 1. 4.  5. 4. 2003.
Zárukou kvalifikovaných poskytovaných
informácií sú odborní garanti, medzi ktorých patrí: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, tátny fond rozvoja bývania, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Slovenská komora stavebných ininierov,
Zväz stavebných podnikate¾ov Slovenska,
VVÚPS NOVA (výskumno-vývojový ústav
pozemných stavieb, s. r. o.), Cech strechárov Slovenska, Cech podlahárov Slovenska, Zdruenie pre zatep¾ovanie, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizaènú
techniku, Slovenská energetická agentúra,
Energetické centrum Bratislava a Teplárenské zdruenie na Slovensku.
Spomínaní odborníci budú záujemcom poskytova bezplatné poradenstvo pri rieení
niektorých problémov z oblasti stavebníctva. Okruh poskytovaných informácií bude
obsahova problematiku pozemných stavieb, èi u vo fáze projektovania, výstavby
alebo rekontrukcie. Pôjde o predovetkým o tieto oblasti:
 Kontrukèná problematika objektov
a stavebných detailov  izolácie proti vode a vlhkosti, výplòové kontrukcie,
zvislé a horizontálne kontrukcie, tepelné izolácie budov.
 Technologická problematika.
 Poruchy stavebných kontrukcií  expertízna èinnos, znalecké posudky.
 Problematika úspor energie pri výstavbe
a prevádzke budov  energetická efektívnos budov.
 Energetické poradenstvo  centrálne
a individuálne zásobovanie teplom.

Prítomní odborníci z vysokých kôl i praxe
sa budú snai riei problém najskôr teoreticky, a potom aj v praktickej rovine, prièom odporuèia stavebníkovi optimálny systém, príp. konkrétne firmy, ktoré svojimi
materiálmi a skúsenosami dokáu stavebníkov problém vyriei a úlohu dovies
do konca.
V tomto centre budú zastúpené aj finanèné
intitúcie, ktoré by mali drobnému stavebníkovi poradi, ako sa èo naj¾ahie dosta
k finanèným prostriedkom potrebným
na stavbu, príp. rekontrukciu rodinného
domu alebo jeho èasti, alebo ako získa peniaze potrebné na kúpu bytu èi na jeho
úpravy.
Na záver u len pripájame informáciu, e
ve¾trh bude pre návtevníkov otvorený
od 1. do 4. 4. v èase od 10:00 do 19:00
a 5. 4. od 10:00 do 18:00.
Zároveò vás pozývame
na návtevu redakèného stánku
AT&P journalu v hale D, è. 109A.
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