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PODUJATIA

Veľtržné podujatie CONECO/RACIOENERGIA
sa 23. – 27. 3. 2010 uskutočnilo už po 31. krát.
Súbežne sa konali CLIMATHERM, CONECO-
INVEST a SLOVREALINVEST, ako aj nová špecia-
lizovaná výstava STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA.
Možnosť prezentácie využilo 636 spoločností
z deviatich krajín pôsobiacich v rôznych odvet-
viach stavebníctva. Obsadili plochu 47 750 m2.
Tento rok najkomplexnejší veľtrh zameraný na sta-
vebníctvo pritiahol 152 196 návštevníkov zo Slovenska, ale aj z okoli-
tých krajín.

Zameranie veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA odrážalo
všadeprítomné motto „Energia nad zlato“. Stavebníctvo je odvetvím,
ktoré zásadne môže ovplyvniť celkovú spotrebu energií obyvateľstvom.
Pod vplyvom nutnosti myslieť na ďalšie generácie a zabezpečiť udrža-

teľný rozvoj je trendom vyvíjať nízkoenergetické
riešenia. Mnoho noviniek z tejto oblasti sa pred-
stavilo prvýkrát práve na tohtoročných veľtrhoch
a najlepšie z nich aj získali ocenenia.

V duchu úspory energií sa niesli aj sprievodné pro-
gramy. Novinkou pre návštevníkov bola Akadémia
energetickej úspornosti poskytujúca komplexné
bezplatné poradenstvo formou prezentácií, disku-
sií aj praktických ukážok. Poskytnuté rady a tipy sa

zameriavali na oblasti zatepľovania, montáže striech, okien, produkcie
tepla z alternatívnych zdrojov a získavania dotácií na slnečné kolektory
a kotly na biomasu. Odborníkov zaujala už 17. medzinárodná konfe-
rencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb“ so zameraním na ná-
kladovo optimálne opatrenia úspor energie. Ďalšou témou, ktorá silne
rezonuje v spoločnosti a preniesla sa aj do odborných sprievodných po-
dujatí, je vplyv hospodárskej krízy na slovenské stavebníctvo. Zaoberal
sa ňou Partnerský deň Združenia stavebných podnikateľov Slovenska
v diskusiách pod názvom „Rok 2010 v slovenskom stavebníctve, preží-
vanie alebo vzostup“.

Stavebníctvo je z pohľadu tvorby HDP jedným z podstatných odvetví
slovenskej ekonomiky. Podľa analýz ho v nadchádzajúcich mesiacoch
čakajú ešte ďalšie výzvy, ktorým bude musieť čeliť. Veľtržné podujatie
CONECO/RACIOENERGIA sa aktuálnym otázkam bude venovať svo-
jím ďalším ročníkom 29. 3. – 2. 4. 2011, keď opäť vytvorí platformu
na prezentáciu inovatívnych prístupov a riešení v oblasti stavebníctva.
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31. ročník CONECA bol úspešný


