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trh, obchod, podnikání

Každý nový veľtrh sa podobá behu na dlhé trate

Veľtrh Elektro Expo je od svojej premiéry 
v roku 2009 orientovaný o. i. na odvetvie vý-
robkov a služieb pre dopravu na Slovensku. 
Je tu zastúpené verejné osvetlenie, technolo-
gické vybavenie tunelov, informačné a riadia-
ce systémy pre dopravu, parkovacie systémy. 
Tento segment veľtrhu je aktuálny najmä z po-
hľadu diaľničného ťahu D1, ktorý je v Sloven-
skej republike základným ťahom v smere zá-
pad – východ. Tento segment výrobkov a slu-
žieb pre dopravu nadviaže na program Príprava 
a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na roky 
2007 – 2010 a operačný program Konkurenci-
eschopnosť a hospodársky rast opatrenie 2.2 – 
Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mes-
tá a obce a poskytovanie poradenstva v ob-
lasti energetiky (projekt Podpora budovania 
a modernizácia verejného osvetlenia pre mes-
tá a obce). Ministerstvo dopravy, pôšt a tele-
komunikácií Slovenskej republiky a Národ-
ná diaľničná spoločnosť majú príležitosť zís-
kať v rámci sprievodného programu Systémy 
a zariadenia technologického zabezpečenia tu-
nelov (29. septembra t. r.) odpoveď na otázku 

efektívnosti projektov PPP (projekty verejno-
súkromného partnerstva). 

S aplikáciou obnoviteľných zdrojov ener-
gií (OZE) sa spája komplex pozitívnych 
dôsledkov. Okrem ekologického prínosu sa 
zvyšuje diverzifikácia a bezpečnosť dodá-
vok energie, šetria sa devízy a vytvárajú sa 
aj nové pracovné príležitosti. Preto zvýrazne-
ným segmentom veľtrhu Elektro Expo sú aj 
OZE. Zväz slovenských vedecko-technických 
spoločností (ZSVTS) ponúkne v rámci sprie-
vodného programu Obnoviteľné zdroje ener-
gie (30. septembra t. r.) niekoľko analytických 
pohľadov na aktuálny stav využívania OZE na 
Slovensku a naznačí možnosti zrýchlenia ich 
rozvoja. Táto nomenklatúra 2. ročníka med-
zinárodného veľtrhu svetelnej techniky, elek-
trotechniky, elektroniky a energetiky Elektro 
Expo by mala získať podporu Ministerstva 
hospodárstva SR a obnoveného Ministerstva 
životného prostredia SR.

V dňoch 30. septembra a 1. októbra t. r. 
sa uskutoční pri príležitosti medzinárodného 
veľtrhu Elektro Expo pod záštitou Sloven-

skej svetelnotechnickej spoločnosti ZSVTS 
a NK CIE workshop Svetelná technika. Ve-
čer 30. septembra t. r. sa uskutoční spolo-
čenské stretnutie profesionálnych záujemcov 
o svetelnú techniku. Inými slovami, tradičné 
Celoštátne stretnutie svetelných technikov 
Slovenskej republiky počas medzinárodného 
veľtrhu Elektro Expo v roku 2009 sa počnúc 
týmto rokom transformuje na Deň svetelné-
ho technika.

Súbežne s veľtrhom Elektro Expo sa pri-
pravujú IIDC E-W (International Industrial 
Days for Cooperation East–West, Medziná-
rodné kooperačné dni Východ–Západ), ktoré 
budú informačným mostom medzi podnika-
teľmi v oblasti priemyslu na prezentáciu ich 
profilov, subkontraktačných ponúk, tendrov, 
voľných výrobných kapacít, požiadaviek na 
vytvorenie joint-venture.

Treba pripomenúť, že 29. septembra t. r. 
budú vo večerných hodinách slávnostne ude-
lené ceny za najlepšie exponáty veľtrhu Elek-
tro Expo – Grand Prix 2010 a Prix 2010.
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