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trh, obchod, podnikání

Prelomové obdobie elektrotechniky, elektroniky 
a energetiky na Slovensku

Do roku 2009 vstúpilo výstavisko Inche-
ba Expo Bratislava s novým medzinárodným 
veľtrhom elektrotechniky, elektroniky a energe-
tiky Elektro Expo, ktorý sa úspešne uskutoč-
nil spolu s 3. ročníkom medzinárodného veľtrhu 
nových priemyselných technológií, materiálov 
a zariadení Industry Expo od 17. do 19. februá-
ra 2009. Pozornosť spoločnosti Incheba Expo 
Bratislava je sústredená na elektroinštalačnú 
techniku, najmä aplikácie inteligentných do-
pravných systémov, ktoré sú pod patronátom 
Zväzu slovenských vedecko-technických spo-
ločností (ZSVTS), menovite Slovenskej elektro-
technickej spoločnosti (SES), Slovenskej vedec-
ko-technickej spoločnosti dopravy (SVTS-D), 
Slovenskej asociácie pre káblové telekomuni-
kácie (SAKT) a Centra excelentnosti pre systé-
my a služby inteligentnej dopravy Žilinskej uni-
verzity. V popredí záujmu prvého samostatného 
medzinárodného veľtrhu Elek tro Expo, ktorý 
sa uskutoční na jeseň v dňoch 30. septembra až 
2. októbra 2009 sú aj meracie prístroje s jedno-
duchou obsluhou a termografia. 

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia prvé-
ho postgraduálneho štúdia svetelnej techni-

ky v Československu a tridsaťročného jubilea 
prvých absolventov štúdia svetelná technika 
v rámci oddelenia katedry elektroenergetiky 
STU Bratislava (pôvodné označenie bolo SVŠT) 
sa uskutoční na veľtrhu Elektro Expo v ter-
míne 30. septembra do 1. októbra 2009 prvé 
celoštátne stretnutie svetelných technikov 
Slovenskej republiky. S odstupom času je mož-
né zhodnotiť osnovy tohto štúdia, ktoré pokrýva-
jú vedný a priemyselný odbor svetelná technika 
komplexne, čo sleduje aj sprievodný program 
prezentovaný vrcholovými produktmi, služba-
mi, literatúrou a STN normami zo všetkých ob-
lastí elektrotechniky, energetiky a elektroniky. 

Cieľom spoločnosti Incheba Expo Bra-
tislava je poskytnúť branži elektrotechniky, 
energetiky a elektroniky bezkonkurenčné 
služby, ktoré sú podporené kvalitným záze-
mím areálu výstaviska. 

Nomenklatúra veľtrhu Elektro Expo, kto-
rý sa uskutoční na jeseň od 30. septembra 
do 2. októbra 2009 sa člení na:
o	elektronické prvky a moduly,
o	silnoprúdovú elektrotechniku a elektroe-

nergetiku,

o	elektroinštalačnú techniku,
o	elektrotechnické materiály,
o	automatizačnú, riadiacu, meraciu, regulač-

nú a laboratórnu techniku,
o	osvetľovaciu techniku,
o	zabezpečovaciu techniku a systémovú 

techniku budov,
o	rádio- a telekomunikačnú techniku,
o	výpočtovú techniku,
o	spotrebnú elektrotechniku a elektroniku,
o	služby.

K veľtrhu Elektro Expo neodmysliteľne pa-
trí aj súťaž o najlepší exponát veľtrhu Prix 2009 
a Grand Prix 2009 (termín uzávierok prihlášok 
súťaže je 20. septembra a prihláška do súťaže 
je na webové stránke http://www.incheba.sk). 

Na výstavisku Incheba Expo Bratislava majú 
všetci návštevníci – slovenskí i zahraniční od-
borníci elektrotechniky, elektroniky a energetiky 
vstup zdarma. Cieľom je konštruktívny dialóg 
vystavovateľov a návštevníkov, čo predstavuje 
prínos spoločnosti Incheba Expo Bratislava na 
prelomenie slabej ekonomickej aktivity v branži 
elektrotechniky, energetiky a elektroniky.
http://www.incheba.sk
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