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veletrhy a výstavy

borné veřejnosti. Bohatý doprovodný 
odborný program (konference, semináře 
a panelové diskuse) připravil organizátor 
ve spolupráci s odbornými garanty vele-
trhu. Například iniciátorem a odborným 
garantem konference Elektrotechnika, infor-
matika a telekomunikace byla Fakulta elek-
trotechniky a informatiky STU v Bratisla-
vě, trojici přednášek na téma Využití termo-
vize při diagnostice elektrických zařízení, Nové 
řešení nouzového osvětlení a osvětlení budov 

a Ochrana před účinky blesku a přepětím při-
pravily tento rok Komora elektrotechniků 
Slovenska, Unie slovenských elektrotech-
niků a Cech elektrotechniků Slovenska. 

K veletrhu ELO SYS patří také sou-
těže. Soutěž Elektrotechnický výrobek roku 
2008, Nejúspěšnější exponát veletrhu ELO 
SYS, Konstruktér roku a Unikát roku vyhlá-
sil Svaz elektrotechnického průmyslu SR, 
soutěž Nejhezčí expozice veletrhu ELO SYS 
2008 vyhlásil organizátor veletrhu, Expo 
Center a. s. Talentovaná mládež si změři-
la síly na Celoslovenském finále soutěže mla-
dých elektroniků, kterou připravila Sloven-
ská společnost elektroniků. 

Během čtyř dnů veletrh ELO SYS 2008 
navštívilo 11 325 převážně odborných ná-
vštěvníků a akreditovalo se 50 novinářů. 

Redakce časopisu Světlo přeje organi-
zátorům hodně sil při přípravě čtrnáctého 
ročníku veletrhu, tj. ELO SYS 2009. Bližší 
informace najdete na www.elosys.sk
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Od 16. do 19. října se prostory Výsta-
viště TMM v Trenčíně staly již počtrnác-
té dějištěm mezinárodního veletrhu ELO 
SYS. Organizátor (Expo Center) v letoš-

ním roce areál podstatně inovoval. 
Rekonstrukcí prošly pavilony č. 5, 
6, 7, 8 a 9, díky stavebním úpra-
vám byla výstavní plocha rozšíře-
na (v centru areálu byla umístěna 
nová výstavní hala č. 12, zvětšena 
byla plocha pavilonu 9).

Na celkové ploše 18 658 m2 se 
představilo ve všech nomenklatu-
rách veletrhu (elektroenergetika 
a silnoproudá elektrotechnika, 
osvětlovací technika, elektroni-
ka, telekomunikační a radiokomu-
nikační technika, výpočetní tech-
nika, měřicí a regulační technika, 
elektrotechnické materiály, elek-

Světelná technika na veletrhu ELO SYS �00�

troinstalace, energetika a topení, signa-
lizační a zabezpečovací technika a služ-
by) 364 vystavovatelů. Za obor světelná 
technika lze jmenovat např. SEC, AMI, 

EleSvit, Comlux, Philips Slovakia, 
ELV Produkt, Fulgur, Eniku, Heli-
os lighting, Vyrtych, Kovel, Orge-
co, Hormen, Kanlux, PEMA aj.

V porovnání s minulým rokem 
bylo letos opět více zahraničních 
vystavovatelů. Celkem 113 firem  
z ČR, Polska, Maďarska, Rakous-
ka, Švýcarska, Tchaj-wanu, Fran-
cie, Velké Británie, Německa a 
Chorvatska představovalo téměř 
30 procent všech vystavovatelů.

Úzké propojení kontraktačně- 
-prezentačního zaměření veletrhu  
ELO SYS s teoretickým zázemím 
přispívá k rostoucímu zájmu od-

Obr. 4. Z produkce slovenské firmy Helios lighting

Obr. 2. Letos se na veletrhu představila sloven-
ská pobočka společnosti Hormen

Obr. 1. Z nabídky slovenského výrobce SEC

Obr. 5. Na veletrhu ELO SYS bylo představeno 
nulté číslo nového slovenského časopisu Elek-
trotechnik, který vydává dceřiná společnost 
vydavatelství FCC Public, vydavatelství Okta-
gon (www.oktagon.sk)

Obr. 3. Praktické pracovní svítidlo Waldman 
s lupou v nabídce společnosti Enika SK


