PODUJATIA

30. jubilejný ročník
veľtrhu CONECO sa blíži
Prípravy na najvýznamnejší a najväčší stavebný veľtrh na Slovensku CONECO, ktorí sa
uskutoční v dňoch 31. 3. – 4. 4. 2009, sú v plnom prúde. Tento veľtrh je už tridsať rokov
miestom stretnutia najvýznamnejších firiem, odborníkov, inštitúcií a organizácií
v stavebnom segmente. Záujem zo strany vystavovateľov zatiaľ potvrdzuje, že súčasná
svetová finančná a hospodárska kríza, ktorej vplyv sa naplno prejavuje aj v slovenskom
hospodárstve, negatívne neovplyvní prípravy a priebeh konania veľtrhu, ktorého jubilejný
30. ročník prinesie mnoho zaujímavých informácií. Súbežne prebiehajúcimi veľtrhmi sú
aj tento rok RACIOENERGIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST.
Veľtrh si za svoju tridsaťročnú históriu vybudoval dobrú povesť v radoch odbornej aj laickej verejnosti. Každoročne sa tu predstavia najnovšie inovácie a nové trendy v oblasti stavebníctva, realít, klimatizácie,
vzduchotechniky a šetrenia energiami. Ani tento rok nebude výnimkou
a na veľtrhu sa očakáva účasť takmer 900 vystavovateľov, ktorí sa na začiatku stavebnej sezóny stretnú v areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava, aby sa vzájomne informovali o inováciách vo všetkých oblastiach
stavebníctva a architektúry.

Odborný program veľtrhu
Na veľtrhu CONECO sa už tradične koná aj zaujímavý sprievodný program určený odbornej, ale aj laickej verejnosti. Počas konania veľtrhu
sa pripravujú rôzne odborné a tematicky orientované konferencie, semináre, workshopy aj prezentácie architektonických súťaží. Na ich príprave participujú najmä odborní garanti a predstavitelia významných
inštitúcií a organizácií, ako napríklad Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS), Stavebná fakulta STU Bratislava, Slovenský zväz
chladiacej a klimatizačnej techniky, Teplárenské združenie na Slovensku
a ďalšie profesijné inštitúcie a združenia. Z odborných akcií spomenieme aspoň 16. ročník odbornej konferencie Teória konštrukcií pozemných stavieb a úspora energie v budovách, ktorá bude tento rok
orientovaná aj na problematiku odstraňovania tepelnotechnických
a energetických nedostatkov budov. Konferenciu už tradične organizuje TSÚS v spolupráci s ďalšími profesnými organizáciami. Konferencia
sa bude konať pod záštitou Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby SR a francúzskeho Ministerstva ekológie, energie, trvalo udržateľného rozvoja a urbanizmu. Odborníci zo Slovenska a z Francúzska budú
referovať a porovnávať slovenské a francúzske prístupy, postupy
a opatrenia, ktoré majú viesť k lepšej energetickej hospodárnosti budov na Slovensku a vo Francúzsku.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu prvýkrát pripravuje
ojedinelú odbornú konferenciu na tému investičné príležitosti na Slovensku. Na túto konferenciu s názvom „SARIO DEŇ“ sú pozvaní nielen
slovenskí podnikatelia a investori, ale aj podnikateľská obec zo zahraničia. Táto prvá konferencia svojho druhu na Slovensku si dáva za cieľ poukázať nielen na trendy v investíciách, ale chce aj prezentovať konkrétne investičné príležitosti v jednotlivých VÚC. Ďalšími bodmi programu
celodennej konferencie budú napríklad informácie o PPP projektoch,
zmenách v stavebnom zákone, o službe after Care pre investorov,
Marketingovom proexportnom projekte „Made in Slovakia“, procesoch vyňatia z pôdneho fondu a pod.
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Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje už tradične Partnerský deň, ktorý sa bude konať v prvý deň veľtrhu a jeho hlavnou témou sú „Ekonomické súvislosti vo vývoji slovenského stavebníctva“.
Účasť na podujatí prisľúbili predstavitelia rozhodujúcich organizácií a inštitúcií, ktorí budú diskutovať na tému „Ako ďalej v slovenskom stavebníctve“.
Cech podlahárov pripravuje odborné podujatie na tému „Súčasnosť
a budúcnosť podláh z tepelne upraveného dreva (thermodreva)
v exteriéri a interiéri“. Cech strechárov organizuje počas prvých dní
veľtrhu už tradične súťaž učňov – Majstrovstvá Slovenska žiakov v strechárskych remeslách s medzinárodnou účasťou. Teplárenské združenie
na Slovensku pripravuje 9. ročník odborného seminára na tému „Strategická bezpečnosť v zásobovaní teplom“. Seminár chce svoju pozornosť sústrediť aj na mapovanie situácie vo využívaní alternatívnych
zdrojov energie. Slovenská komora stavebných inžinierov pripravuje
celodenný workshop „40. deň dozoru a stavbyvedúceho“. Slovenská
spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) tiež reflektuje na aktuálny
trend zvyšovania efektívnosti využívania tepla a energií. Počas veľtrhu
bude prebiehať seminár na tému „Strategická bezpečnosť v zásobovaní teplom“. Aktuálnou bude i konferencia na tému „Recyklácia stavebného odpadu“.
Súčasťou veľtrhu budú aj prezentácie najvýznamnejších súťaží v oblasti
stavebníctva a architektúry. Na výstavných paneloch sa predstaví Stavba roka 2008, ktorú organizuje združenie ABF Slovakia, CE.ZA.AR
2008, ktorú organizuje Slovenská komora architektov, výsledky študentskej súťaže XELLA a súťaž študentov stavebníctva a architektúry
ČR a SR na tému Modulárne materské školy. Súčasťou sprievodného
programu budú aj odborné workshopy. Odborný kredit veľtrhu nepochybne zvýši i zriadenie Konzultačno-poradenského centra, kde návštevníci získajú rady a informácie od odborníkov z jednotlivých oblastí stavebníctva.
Organizátor veľtrhu spolu s odbornými partnermi a vystavovateľmi sa
tešia na spoločné stretnutie stavebnej verejnosti a pozývajú všetkých
záujemcov v dňoch 31. 3. až 4. 4. 2009 na 30. jubilejný ročník veľtrhu
Coneco a súbežne prebiehajúce výstavné podujatia.
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