
Už po jedenástykrát privítal Trenčín odborníkov z oblasti elek-
trotechniky, elektroniky a energetiky. Od 11. do 14. októbra sa
v priestoroch trenčianskeho výstaviska uskutočnil medzinárodný
veľtrh ELO SYS, ktorý je svojím významom i veľkosťou najväč-
ším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.
Na celkovej ploche 15 350 metrov štvorcových sa predstavilo 294
slovenských a zahraničných vystavovateľov.

Veľtrh ELO SYS úspešne vstúpil do druhého desaťročia svojej
existencie. Opätovne zaznamenal rekordný počet vystavovateľov
a obsadenej výstavnej plochy. V porovnaní s minulým rokom ide
o nárast počtu vystavovateľov o 3 % a obsadenej výstavnej plochy
o 10 %. V snahe uspokojiť rastúci záujem firiem o účasť na tomto
veľtrhu organizátori tento rok postavili vo svojom areáli už tri
montované haly. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí rastie zá-
ujem o tento elektrotechnický sviatok. Svedčí o tom účasť 61 za-
hraničných firiem z Českej republiky, Poľska, Nemecka a Kórey.
Aj vďaka tomu boli expozície vystavujúcich firiem výkladom toho
najnovšieho z tovarovej nomenklatúry veľtrhu, ktorá sa členila
na elektroenergetiku a silnoprúdovú elektrotechniku, osvetľova-
ciu techniku, elektroniku, telekomunikačnú a rádiokomunikačnú
techniku, výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku,
elektrotechnické materiály, elektroinštaláciu, energetiku a vyku-
rovanie, signalizačnú a zabezpečovaciu techniku a služby. 

Gestormi podujatia boli Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz
elektrotechnického priemyslu SR, Fakulta elektrotechniky a in-
formatiky STU Bratislava, Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava,
Slovenský elektrotechnický zväz a Cech elektrotechnikov Slo-
venska.

Punc kvality dával veľtrhu ELO SYS tradične bohatý sprievodný
program, ktorý Výstavisko TMM pripravilo v úzkej spolupráci
s odbornými garantmi veľtrhu. K veľtrhu ELO SYS už neodmy-
sliteľne patrili súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Najúspeš-
nejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka a Unikát roka,
ktoré organizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Neme-
nej zaujímavé boli aj semináre a panelová diskusia, ktoré tento
rok pre odbornú verejnosť pripravili ÚMNS SR Bratislava, SEZ
Bratislava, COLSYS-AUTOMATIK, a. s., Kladno a Hager Sys-
tems, s. r. o., Bratislava. Svoje už nezastupiteľné miesto v sprie-
vodnom programe veľtrhu mala konferencia Elektrotechnika
a informatika, ktorej organizačným garantom bola Fakulta elek-
trotechniky a informatiky STU Bratislava. Po druhýkrát sa usku-
točnila aj konferencia Cechu elektrotechnikov Slovenska. Novin-
kou veľtrhu bolo Celoslovenské finále technickej súťaže mladých
elektronikov, ktoré organizovala Slovenská spoločnosť elektroni-
kov. Pre vystavovateľov bol už tradične pripravený spoločenský
večer spojený s hodnotným kultúrnym programom.

Súťaže na ELO SYS 2005

Ceny sa na tohtoročnom veľtrhu rozdávali v štyroch základných
kategóriách: Elektrotechnický výrobok roka 2005, Najúspešnejší
exponát veľtrhu ELO SYS 2005, Konštruktér roka 2005 a Unikát
roka 2005. O výsledkoch rozhodla hodnotiaca komisia v zložení
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (predseda HK), Ing. František
Kinčeš, prof. Ing. Ivan Kneppo, CSc., Ing. Ján Mišuth, Ing. Ras-
tislav Havrila PhD., Mgr. Vlado Kalina (všetci členovia HK)
a Ing. Jozef Rehuš (tajomník HK). Súťaží sa celkovo zúčastnilo
12 firiem. V kategórii Elektrotechnický výrobok roka 2005 bolo

prihlásených 6 výrobkov, v kategórii Najúspešnejší exponát veľtr-
hu ELO SYS 2005 sedem exponátov, Konštruktér roka 2005 mal
napokon päť prihlášok a Unikát roka 2005 jednu.

Elektrotechnický výrobok roka 2005

1. miesto: Trojfázový distribučný transformátor 
s magnetickým obvodom z amorfného kovu 
s medeným vinutím, 1 000 kVA, TE790/10.1 1.2, 
prihlasovateľ: BEZ Transformátory, a. s., Bratislava

2. miesto: Jednokomponentný bezrozpúšťadlový 
zakvapkávací impregnant 1K-NZ 97 pre elektromotory, 
prihlasovateľ: VUKI, a. s., Bratislava

3. miesto: Ultrazvukový generátor UP03/1000, 
prihlasovateľ: S PoweR product, s. r. o., Bratislava

Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2005

1. miesto: Sieťové komponenty pre priemyselnú 
bezdrôtovú LAN – IWLAN, IWLAN duálny prístupový bod,
IWLAN Ethernet klient modul, 
prihlasovateľ: Siemens, s. r. o., (Divízia A&D), Bratislava
Vystavený exponát tvorí súbor komponentov pre bezdrôtovú
LAN sieť vyznačujúcich sa odolnosťou, spoľahlivosťou a bezpeč-
nosťou, produkty poskytujú ochranu proti neautorizovanému prí-
stupu a možnosť pracovať v redundantnom móde.

2. miesto: PROFI GSM, JA-63KRG, 
prihlasovateľ: JABLOTRON Slovakia, s. r. o., Žilina 
Profi GSM, JA-63KRG je sofistikovaný domový zabezpečovací
komunikačný systém, ktorý v sebe spája prvky komunikácie, bez-
pečnosti a automatizácie pre jednoduché riešenie bezpečného do-
mu. Je schopný využívať komunikačnú platformu GPRS v GSM
sieťach. Systém sa vyznačuje veľkou modularitou.

3. miesto: Osvetľovací systém TPS772 
(3 x 54 W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS KIT), 
prihlasovateľ: Philips Slovakia, s. r. o., Bratislava
Systém patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie riešenie umož-
ňujúce viacdimenzionálne riadenie osvetlenia. Ponúka reguláciu
svetelného toku svietidla i farby svetla. Podstatným spôsobom
zvyšuje komfort pri riešení osvetľovacích sústav v pracovných
a spoločenských priestoroch.

Najúspešnejšia expozícia veľtrhu ELO SYS

1. miesto: OBZOR výrobní družstvo Zlín, 
návrh stánku: Art Interier, s. r. o., Zlín

2. miesto: SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s., Bratislava, 
návrh stánku: PROGRESS PROMOTION Bratislava, s. r. o.

3. miesto: Legrand Slovensko, s. r. o., Bratislava, 
návrh stánku: PROGRESS PROMOTION Bratislava, s. r. o.

Pripravené z oficiálnych materiálov Výstaviska TMM, a. s., Trenčín.
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Veľtrh ELO SYS 
opätovne lámal rekordy


