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1. Prieskumy, ktoré sa robili priamo 
poèas ISH, poukazujú na to, že pre-
zentovaná oblasś TZB je proti krí-
ze pomerne odolná. Ako ste v tom-
to smere vnímali atmosféru ve¾trhu 
a jednotlivých expozícií? Myslíte si, 
že orientácia na perspektívne tech-
nológie pomôže tejto oblasti ïalej 
napredovaś bez vážnejších výkyvov 
alebo otrasov?

2. Èo vás na ve¾trhu najviac zaujalo? 
Bolo možné vo vašej oblasti záujmu 
vypozorovaś najnovšie trendy? Kam 
smerujú? 

3. Ak hovoríme o aktuálnych trendoch, 
priniesol frankfurtský ve¾trh neja-
ké novinky, ktoré sú na Slovensku 
ešte neznáme alebo sem zatia¾ ne-
dorazili? Aké sú výh¾ady na rozšíre-
nie takýchto technológií? Možno vo 
všeobecnosti porovnaś a zhodno-
tiś úroveò ve¾trhu ISH a obdobných 
podujatí u nás?

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky 

1. Celá výstava sa niesla v znamení šetrenia 
energiou, energetickej úèinnosti a znižo-
vania nákladov súvisiacich s prevádzkou 
TZB. Jednou z možností, ako reagovaś na 
krízu, je práve investovaś do technológií, 
ktoré prinesú úspory. Takéto obdobia majú 
svoje typické charakteristiky, èo zname-
ná že prinášajú èas, keï nie je vhodné ne-

chaś peniaze vegetovaś v banke s ve¾mi ma-
lými úrokmi (aj menej ako 1 %), ale treba 
ich nechaś zarábaś po investícii do šetrenia 
energie vo forme jej úspor s ove¾a väèším 
benefitom než v banke. Pod¾a môjho názo-
ru teda prežívame obdobie, v ktorom, ak 
správne investujeme do šetriacich techno-
lógií, peniaze najvýhodnejšie zhodnotíme.

 Pod¾a množstva vystavovate¾ov, skvelých 
prezentácií stánkov a množstva návštevní-
kov a ich skutoèného záujmu som nepozo-
roval śažké èasy, skôr som si všímal príle-
žitosś na naštartovanie tých lepších... Tiež 
som mal pocit, akoby si všetci uvedomo-
vali, že tento raz nejde len o „každoroèné 
divadlo a obchod s tovarom“, ale treba si 
skutoène všimnúś, èo je dobré na investo-
vanie a obchod a „vlastnoruène“ si na ex-
ponátoch objasniś, èo vlastne predstavujú 
pojmy ako šetrenie energiou, energetická 
úèinnosś èi znižovanie nákladov súvisiacich 
s prevádzkou TZB. Aj pod¾a toho usudzu-
jem, že orientácia na perspektívne techno-
lógie pomôže tejto oblasti ïalej napredovaś 
bez vážnejších výkyvov. 

2. Najnovšie trendy sa neobjavujú nevyhnutne 
každý rok, preto sa niektoré stánky zame-
rali na nové trendy, ktoré sa na uvedenie 
na trh ešte len pripravujú. Niektoré zaují-
mavosti sa objavili vo forme prezentované-
ho výskumu so snahou zaujaś návštevníkov 
výrobkami, ktoré v budúcnosti urèite oživia 
trh a prispejú k šetreniu energiou. Najviac 
ma zaujali výskumné projekty na stánku 
Viessmann (vo forme výstavných exponá-
tov), ktoré sú vhodné ako zdroje energie 
pre rodinné domy. Išlo o mikrokogene-
raèné jednotky so Stirlingovým motorom 
(s elektrickým výkonom 1 kW, tepelným 
výkonom v rozsahu 6 až 24 kW a celkovou 
úèinnosśou premeny primárnej energie až 
97 %), zeolitové kompaktné zariadenie na 
vykurovanie a ohrev vody a palivové èlán-
ky. Išlo síce zatia¾ len o výskumné projekty, 
avšak so zaujímavou perspektívou.

3. Možno hovoriś o pripravovaných projektoch 
a nových trendoch, ktoré ešte nie sú pripra-
vené na skutoèný trh. Niekedy dokonca tie-

to novinky na trh pripravené sú, vzh¾adom na 
sériovosś výroby však nie je trh zatia¾ ochot-
ný ich cenu akceptovaś. Väèšina noviniek sa 
prezentovala vo forme inovatívnych zlepšení 
existujúcich parametrov výrobkov, skutoè-
né novinky a významné prekvapenia so vše-
obecným vplyvom na trh ve¾trh nepriniesol. 

 Treba si uvedomiś, že ISH je najväèší a naj-
významnejší ve¾trh TZB v Európe, z toho 
vyplýva, že podujatia na Slovensku mu mu-
sia svojím rozsahom zodpovedaś v pomere 
k poètu a kúpyschopnosti jeho obyvate¾ov.

doc. Ing. Marta Székyová, PhD. 
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB

1. Pod¾a môjho názoru 50. výroèný ve¾trh sa-
nitárnych inštalácií, vykurovacej, vetracej 
a klimatizaènej techniky ISH 2009 vyso-
ko uspokojil oèakávania odborníkov z ob-
lasti TZB. Výborná organizácia, ve¾ký poèet 
vystavovate¾ov a neuverite¾ne ve¾ký poèet 
návštevníkov vytvorili priaznivú atmosféru 
pre odborné rozhovory, otázky a odpove-
de, semináre èi prezentácie v príjemnom 
prostredí klimatizovaných hál. Napriek tejto 
optimistickej atmosfére je zrejmé, že stag-
nácia v stavebníctve má priamy vplyv aj na 
oblasś technických zariadení budov. Tohto-
roèné expozície tomu ešte nenasvedèovali, 
ale vyjadrenia jednotlivých vystavovate¾ov 
boli pomerne jednoznaèné – s krízou v sta-
vebníctve ide ruka v ruke aj kríza technic-
kých zariadení budov. Mnohí vystavovatelia 
vysokú návštevnosś ve¾trhu komentovali (aj 
keï s úsmevom na tvári) tak, že v súèas-
nosti už majú odborníci z TZB viac vo¾ného 
èasu na výstavy než v minulých rokoch, keï 
boli ve¾mi pracovne vyśažení.

2. So záujmom som prešla najmä pavilóny 
s vykurovacou, vetracou a klimatizaènou 
technikou. Takmer všetky novinky boli za-
merané na zníženie energetickej nároènos-
ti zariadení, ekonomiku prevádzky a dizajn 
prvkov, ktoré sú súèasśou interiéru. V oblasti 
vetrania a chladenia ma zaujali prezentova-
né nové chladiace systémy – ako napríklad 
chladiace pásy, pásy s vetraním, chladením 

Aký odkaz zanechal výroèný ve¾trh ISH 2009 vo svete 
technických zariadení budov?

Atmosféra 50. výroèného ve¾trhu sanitárnej, inštalaènej, vykurovacej a klimatizaènej techniky ISH 2009 na prvý po-
h¾ad nièím nenasvedèovala, že stavebníctvo prežíva śažké èasy. Naopak, prekonané oèakávania organizátorov uká-
zali, že aj v èase krízy je možný pozitívny vývoj. Vnímali to takto aj návštevníci ve¾trhu? Èo ich najviac zaujalo a aké 
najnovšie trendy v oblasti TZB zachytili? Pýtame sa odborníkov, ktorí túto obrovskú akciu zažili na „vlastnej koži“.  
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a integrovaným osvetlením pre administra-
tívne budovy, chladené stropy (nie však ka-
pilárne), chladenie do betónu a nové typy 
indukèných jednotiek, èo signalizuje návrat 
k systémom VTK s indukènými jednotka-
mi. Trochu ma prekvapila vysoká úèasś vy-
stavovate¾ov z ázijských krajín, ktorí tento raz 
prezentovali najmä zostavné klimatizaèné 
jednotky, hoci dosia¾ to boli zväèša len cirku-
laèné chladiace zariadenia. 

3. K novinkám, ktoré priniesol ve¾trh, je śažké 
sa vyjadriś. Slovensko je novým výrobkom 
a novým výrobným technológiám otvorené. 
Zástupcovia jednotlivých zahranièných fi-
riem o nových kvalitných výrobkoch odborní-
kov z oblasti TZB ochotne informujú. To zna-
mená, že o novinkách sa na Slovensku vie, 
problém je inde. A to by mali pochopiś najmä 
investori: že nemôžu pokladaś za najvýhodnej-
šie a najlepšie riešenie práve to najlacnejšie. 
A nový kvalitný výrobok nebýva najlacnejší. 

 Ïalšia śažká otázka: porovnaś frankfurtský 
ve¾trh ISH Frankfurt s obdobnými poduja-
tiami u nás. Musím to vyjadriś práve týmito 
dvomi slovami: śažko porovnate¾né. Návšte-
va ISH vás nièím nerozladí – výborná na-
vigácia na parkoviská, kyvadlová doprava 
bez problémov až po hlavný vstup na výsta-
visko, rýchle vybavenie vstupeniek, ve¾ká 
ochota usporiadate¾ov, výborná orientácia 
na výstavisku, priestranné klimatizované 
haly, možnosś oddychu a výborného ob-
èerstvenia, ve¾a vystavovate¾ov z rozlièných 
krajín, ve¾a nových vecí z odboru TZB a, na-
vyše, toho roku aj pekné poèasie. Je zrej-
mé, že Slovensko na výstavu takéhoto for-
mátu ešte nie je pripravené. Sme však radi 
– snáï hovorím za väèšinu odbornej verej-
nosti, že výstavy z odboru TZB už majú aj 
u nás svoju tradíciu.

Ing. Daniel Èurka, PhD.
Strojnícka fakulta STU
Ústav tepelnej energetiky

1. Na ve¾trhu ISH 2009 som osobne nevní-
mal niè, èo by naznaèovalo problémy spo-
jené s prebiehajúcou krízou. Jednotlivé ex-
pozície mali ve¾mi vysokú úroveò a snažili 
sa upozorniś na svoje silné stránky. 

 V èase krízy sa ešte viac ako inokedy sklo-
òujú pojmy, ako sú úspory a náklady, preto 
bolo badaś, že jednotliví vystavovatelia sta-
vajú na technológiách s týmto potenciálom. 
Celkovo vidno orientáciu ve¾kých hráèov na 
technológie, ktoré si kladú za cie¾ popasovaś 
sa s výzvami súèasnosti a ponúknuś nízko-
energetické a alternatívne riešenia v oblas-
ti vykurovacej techniky. Výskumné projekty 
nie sú behom na krátku traś, preto je mož-
né, že síce doèasne príde k urèitej korek-

cii finanèných tokov do oblasti vývoja, pred-
pokladám však, že práve nové technológie 
môžu potiahnuś túto èasś priemyslu ïalej. 

2. Zaujala ma tradiène výborná organizácia pod-
ujatia v Nemecku, ve¾kosś výstaviska a množ-
stvo ¾udí, ktorí si aj napriek ekonomickej kríze 
našli èas prísś na ve¾trh. Musím sa priznaś, že 
som si prakticky prezrel len pavilón vykurova-
cej techniky so všetkými ve¾kými hráèmi na 
svetovom trhu a na túto techniku bezprostred-
ne nadväzujúce expozície firiem s regulaènou 
a inštalaènou technikou. 

 Ako som spomínal, najnovšie trendy sú 
alternatívne zdroje energie. Zaujalo ma 
hneï nieko¾ko noviniek: adsorpèné tepel-
né èerpadlo v kombinácii s kondenzaè-
ným kotlom, malý palivový èlánok alebo 
aplikácia Stirlingovho motora v rodinnom 
dome. Myslím si, že práve orientácia na 
použitie obnovite¾ných zdrojov a zariadení 
s vysokou úèinnosśou premeny energie je 
cestou, ktorou sa bude oblasś energetiky 
a TZB uberaś.

3. Ako èloveka pracujúceho vo výskume ma 
zaujali spomenuté novinky, ktoré sú v štá-
diu prototypovej výroby a testov, preto ne-
oèakávam, že sa v najbližších dvoch rokoch 
doèkáme aplikácie niektorej z nich u nás. 
Až najbližšie prevádzkové testy v teréne 
ukážu ich životaschopnosś a využite¾nosś. 

 Na tohtoroènom ve¾trhu som sa zúèastnil 
ako nováèik. Doteraz som sa mal možnosś vi-
dieś tradièný slovenský ve¾trh Coneco – Ra-
cioenergia a Aquatherm v Nitre a v Prahe. 
Samozrejme, v porovnaní s ISH ide o men-
šie regionálne výstavy, ktoré však majú svo-
je opodstatnenie. Tradiène pútajú pozornosś 
širokej odbornej aj laickej verejnosti. 

Ing. Rastislav Mikula
PROMONTA

1. Tohtoroèný frankfurtský ve¾trh ISH som vní-
mal podobne ako predchádzajúce roèníky 
– v celkovej atmosfére akcie, v poète vysta-
vovate¾ov èi návštevníkov nebolo vonkon-
com badaś śažké èasy krízy. Osobne som 
mal pocit, že možno marketingová propa-
gácia akcie bola tento rok trošku slabšia. 

 Prevažná èasś expozícií sa nejakým spôso-
bom týkala energie, jej efektívneho využitia 
a úspor, takmer v žiadnom inom odvetví sa 
v súèasnosti táto téma to¾ko nerieši. Mohlo 
by to teda pod¾a môjho názoru pomôcś ob-
lasti TZB napredovaś aj v èasoch, keï sta-
vebníctvo prežíva útlm. 

 2. Zaujímavé boli pre mòa prezentácie tepel-
ných èerpadiel. Vo Frankfurte sa zišla špiè-
ka v odbore, takže bolo sa na èo pozeraś. 

Dosia¾ som sa nestretol so systémom „ko-
šov do zeme“, ktorý prezentovali nemeckí 
odborníci. 

3. Aj keï som v predchádzajúcej odpovedi 
spomenul zaujímavé riešenie, vo všeobec-
nosti som mal dojem, že tento roèník ve¾tr-
hu nepriniesol žiadne prevratné novinky, 
skôr vylepšenia jestvujúcich produktov 
a možno aj zníženie ich cien, ktoré súvi-
sí s postupným prenikaním týchto nových 
technológií na trh. 

 K porovnaniu frankfurtského ve¾trhu s ob-
dobnými podujatiami u nás by som rád po-
vedal, že sa netreba obávaś – obstojíme. Vy-
stavovatelia sú do urèitej miery tí istí a pri 
niektorých expozíciách na ISH 2009 (naj-
mä firiem z oblasti vykurovania) som mal po-
cit, že boli urèené najmä na efekt a príjem-
ný pobyt návštevníka v stánku – ak ste však 
chceli konzultovaś nejaké odborné záležitos-
ti s technikom, nemohli ste ho zohnaś...  

Ing. Jozef Možucha  
Energovízia družstvo
predseda

1. Domnievam sa, že práve nové technoló-
gie v oblasti alternatívnych zdrojov energie 
môžu èiastoène eliminovaś vplyv hospodár-
skej krízy na národné ekonomiky mnohých 
štátov. Zvyšovanie podielu tzv. zelenej ener-
gie v rámci celkovej spotreby energie má 
pre jednotlivé štáty strategický význam aj 
z h¾adiska vlastnej energetickej politiky. 

2. Moje záujmy boli v súlade s cie¾om mojej 
návštevy na frankfurtskom ve¾trhu – chcel 
som sa oboznámiś najmä s najnovšími po-
znatkami a technológiami v oblasti výroby 
tepla a elektrickej energie, ako sú naprí-
klad. Stirlingov motor, fotovoltické solárne 
systémy, tepelné èerpadlá, nové technoló-
gie na výrobu tepla z biomasy a pod.   

3. Vzh¾adom na aktuálne trendy vo vývoji 
a nasadzovaní nových technológii na výro-
bu elektrickej energie z biomasy sa mi ako 
najperspektívnejšia javí kombinácia Stirlin-
govho motora s kotlami na biomasu. Cie-
¾om je zvýšenie podielu vyrobenej elektric-
kej energie (vzh¾adom na celkovú energiu 
v palive na vstupe) proti najpoužívanejšie-
mu paroplynovému cyklu. 

 Èo sa týka úrovne ISH možno povedaś, že 
sa tam aj v tomto roku kvalitne prezento-
vali všetky významné spoloènosti pôsobia-
ce v oblasti technológií na výrobu tepla èi 
energetiky všeobecne. 

(sf)
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