
Školská exkurzia CONECO Bratislava, Modrá lagúna (Viedeň) a SND 

 

V dňoch 23. a 24. marca sa žiaci III.BM, III.BP a vybraní žiaci z III.EO,  III.EP a IV. E 
triedy zúčastnili náučnej a na informácie bohatej exkurzie spojenej s návštevou hneď 
dvoch hlavných miest - Bratislavy a Viedne.  

Našou prvou zastávkou bol prezentačný komplex Modrá lagúna pri Viedni. Vybrané 
spoločnosti tu prezentujú postavené a zariadené domy potenciálnym zákazníkom. 
Stačí jednoducho vojsť dnu a poobzerať sa. Zamestnanci  jednotlivých stavebných 
spoločností sú priateľskí a erudovaní, treba však ovládať nemčinu keď potrebujete 
prediskutovať detaily projektu. Hoci sme nemali v záujme nič nakupovať , komplex 
nás očaril svojou rozmanitosťou. Striedali sa tu rôzne architektonické štýly, nechýbal 
ani mobilný dom na vode, ktorý bol určite hlavnou atrakciou. Výborná inšpirácia pre 
budúcich projektantov.  

Avšak času bolo málo a na pláne bol malý výlet po historickom centre Viedne, ktorá 
má vždy čo ponúknuť. Pokochali sme sa nádhernými historickými pamiatkami, ale aj 
modernými budovami.  

Ďalším bodom v programe bolo divadelné predstavenie Madame Bovary. Herecké 
obsadenie bolo plné hviezd a kvalita predstavenia tomu zodpovedala.  

Po noci strávenej na ubytovni nás čakal zlatý klinec programu, a to samotné 
CONECO. Po zariadení organizačných záležitostí sme si odložili batožinu a vydali sa 
preskúmať každý kút Incheba Expo arény. V prvom pavilóne na nás čakali ocenené 
architektonické diela za posledných niekoľko rokov. Odtiaľ sme plynule prešli do 
pravdepodobne najzaujímavejšej haly, v ktorej ponúkali svoje produkty výrobcovia 
stavebných systémov a rôznych technologických noviniek. Celej hale dominoval 
výstavný stánok od spoločnosti Ytong, no nemenej zaujímavé boli aj vystavené 
exponáty značiek Heluz, Schiedel a mnohých ďalších. Nasledovala hala zameraná 
najmä na strechy a podlahy, kde sme mohli stretnúť aj zástupcov Cechu strechárov 
Slovenska, ktorí na našej škole zastrešujú rôzne prednášky. Po výdatnom obede 
sme pokračovali na druhé poschodie, venované prevažne oknám a dverám. Tu sme 
našli množstvo moderných technických vychytávok, ktoré jednoznačne uľahčujú 
život človeka v dome, medzi najzaujímavejšie produkty sa zaradili aj strešné okná 
Velux s automatickým ovládaním. Rovnako sme na výstave mohli nájsť aj tepelné 
čerpadlá, rekuperačné jednotky, solárne a fotovoltaické panely, systémy 
odvetrávaných fasád a množstvo ostatných produktov, o ktorých sme sa učili na 
pozemnom staviteľstve. Chcel by som sa poďakovať všetkým prezentujúcim za 
zodpovedanie a vysvetlenie našich zvedavých otázok. Výstava bola veľmi rozmanitá 
a každý si tam našiel svoje, či už to boli manažéri, hasiči alebo pozemní stavitelia. 
Čas na výstave ubehol rýchlo a museli sme ukončiť naše tohtoročné dobrodružstvo. 
Domov sme odchádzali s kilami prospektov v cestovných taškách a batohoch, ale aj 
plnými hlavami nových zážitkov. Exkurzia dopadla na výbornú! 

 



   

Obr. č.1 

Návšteva Modrej lagúny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2 

Historické centrum Viedne 

 

  

  
  
  
                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č.3 

Drevostavby (CONECO) 

 

 

                                                                                                                                    

Obr. č.4 

Výrobcovia okien a dverí (CONECO) 

 

 

                                                                                                        Juraj Štetiar, III.BM 


