aktuality

Slovenská rada pre zelené budovy ocenila najzelenšiu časť Slovenska
Transformácia slovenského stavebníctva
smerom k udržateľnej výstavbe je hlavným
cieľom Slovenskej rady pre zelené budovy
(SKGBC), ktorá v stredu 11. februára 2015
oslávila v hoteli Lindner v Bratislave štyri
roky svojho pôsobenia na Slovensku. Bola
založená začiatkom roka 2011, stavajúc na
vedomostiach a skúsenostiach Svetovej rady
pre zelené budovy so sídlom v Toronte, ktorá v súčasnosti zastrešuje viac ako 100 národných zelených rád. SKGBC podporuje
vzdelávanie a zmeny v legislatíve potrebné
na vytvorenie podmienok pre kvalitnú výstavbu, ktorá je ekonomická a zároveň šetrná k životnému prostrediu.
Vo svojom narodeninovom Green Business
Clube privítala SKGBC takmer stovku hostí
z radov svojich členských spoločností, zástupcov štátnej a verejnej správy, veľvyslanectiev, akademikov a spoločností podporujúcich jej aktivity. Výkonný riaditeľ SKGBC
(pozn. redakcie: zároveň člen redakčnej rady
TZB Haustechnik) Ladislav Piršel privítal
vzácnych hostí a pripomenul hlavné medz-

níky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil
dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC
a čerpania inšpirácií aj zo zahraničia. Hostia
mali možnosť vypočuť si aj Helfrieda Carla,
veľvyslanca Rakúskeho veľvyslanectva, ktorý
vyzdvihol vzájomnú spoluprácu Slovenskej
a Rakúskej rady pre zelené budovy.
Verejnú správu zastupovali Iveta Plšeková,
námestníčka bratislavského primátora, a Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy,
ktoré vyjadrili radosť z pôsobenia a úspechov SKGBC a pripomenuli projekt energeticky úspornej obnovy bytových domov
v Bratislave EU GUGLE, na ktorom sa okrem
Hlavného mesta SR Bratislavy a SKGBC podieľa aj TSÚS.
Oficiálnym „preukazom“ zelenosti budov sú
certifikáty udržateľnosti. Na Slovensku sa
využívajú dva systémy – LEED a BREEAM –,
pričom k záveru minulého roka sa vydalo
32 takýchto certifikátov. Z nich 28 bolo pridelených budovám, ktoré sa nachádzajú
v Bratislave, až 27 z nich sa nachádza v jedi-

Predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura
odovzdáva plaketu starostovi mestskej časti Ružinov
Dušanovi Pekárovi, vpravo Ladislav Piršel, výkonný
riaditeľ SKGBC

nej bratislavskej mestskej časti. Z tohto dôvodu sa SKGBC rozhodla túto mestskú časť
oficiálne oceniť aj na svojej narodeninovej
oslave. Plaketu „Najzelenšia mestská časť
Bratislavy“ odovzdal starostovi mestskej
časti Ružinov Dušanovi Pekárovi predseda
predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.
Zdroj: SKGBC

Inovatívne návrhy študentov pre závod Protherm Production

Autori víťazných inovatívnych návrhov súťaže
vyhlásenej závodom Protherm Production

Navrhli inováciu a vyhrali darčeky v podobe exotických dovoleniek. To je príbeh štyroch šikovných študentov, ktorí sa zapojili
do súťaže kreatívnych 3D návrhov rozoberateľného spojenia dvoch rúrok. Súťaž vyhlásil závod na výrobu kotlov Protherm
Production zo Skalice pri príležitosti
140. narodenín značky Vaillant, ktorá je
priekopníkom na trhu vykurovacích zaria-

dení, a Protherm Production je jej dcérskym závodom.
V súťaži o exotické dovolenky uspeli títo
študenti:
1. miesto: Marek Raček, študent STU Bratislava, získal dovolenkový pobyt v hodnote 1 500 eur.
2. miesto: Juraj Sabol, študent STU Bratislava, získal dovolenkový pobyt v hodnote 1 000 eur.
3. miesto: Michala Bolibruchová, študentka architektúry vo Viedni, získala dovolenku v hodnote 500 eur.
4. miesto: Lukáš Gazdura, študent TUKE,
získal dovolenku v hodnote 300 eur.
Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo 8. januára priamo v sídle spoločnosti Protherm Production v Skalici a bolo spojené so stretnutím
s porotou, odborným zhodnotením plusov
a mínusov víťazných prác a s následnou
komentovanou exkurziou po vývojovom

centre Protherm Production. Cieľom súťaže bolo podchytiť si najšikovnejších a najlepších študentov technického zamerania
na možnú spoluprácu v blízkej budúcnosti.
„Na našom vývojovom oddelení uprednostňujeme spomedzi uchádzačov o zamestnanie práve tých s technickým zameraním,
a to aj pokiaľ ide o čerstvých absolventov,“
objasňuje Z. Šimonovičová, manažérka pre
ľudské zdroje. A čo je úlohou vývojára? Vo
vývojovom centre sa rodia nápady na nové
účinnejšie produkty a inovujú sa v ňom už
existujúce kotly. Členovia vývojového tímu
sa v súčasnosti podieľajú na zavádzaní nových výkonnejších modulov a robia aj vývojové testy a testy životnosti produktov.
Konečná podoba výrobku tak vzniká vďaka
úzkej spolupráci vývojových pracovníkov
Protherm Production s vývojármi z ostatných spoločností koncernu.
Zdroj: Protherm Production

Kalendár akcií
Marec 2015
25. až 28. 3. 2015 výstavisko Incheba Bratislava
Coneco
Racioenergia
Medzinárodný veľtrh stavebníctva, chladiacej a klimatizačnej techniky a využitia energie
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• v rámci podujatia sa uskutoční sprievodný
seminár SSTP Inteligentné budovy
Apríl 2015
13. 4. a 14. 4. 2015 Štrbské Pleso
Ochrana ovzdušia
Konferencia
• akcia SSTP

Máj 2015
19. 5. a 20. 5. 2015 Štrbské Pleso
Nízkoteplotné vykurovanie
Konferencia
• akcia SSTP

