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Trenčín opäť spojil odborníkov 
z elektroniky, elektrotechniky, energetiky a telekomunikácií

17. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS bol slávnostne otvorený 11. októbra 2011  
za účasti vedúceho kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Milana Čiča.

Súčasťou slávnostného otvorenia bolo odovzdávanie ocenení v súťa-
žiach Unikát roka 2011, Konštruktér roka 2011, Elektrotechnický 
výrobok roka 2011, Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2011 
a Ekologický počin roka 2011, ktoré udeľuje ZEP SR. Riaditeľ ústa-
vu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Viktor Smieško 
a prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Ján Badžgoň 
odovzdali výhercom ceny a diplomy. Dekan FEI STU v Bratislave 
Gabriel Juhás odovzdal medailu viceprezidentovi Zväzu elektrotech-
nického priemyslu Ottovi Verbichovi za osobný prínos na prepojení 
elektrotechnického priemyslu s akademickou obcou. Ocenené boli 
aj Najlepšie expozície veľtrhu ELO SYS 2011.

Tento veľtrh sa počas svojej histórie vyprofiloval na medzinárod-
ne uznávané podujatie, najvýznamnejšie a najväčšie tohto druhu 
v rámci Slovenskej republiky a drží si pozíciu výstavníckeho pod-
ujatia so stabilnou vysokou úrovňou obsadenej výstavnej plochy, 
s  narastajúcim počtom odbornej návštevnosti a so stálym posilňova-
ním svojho medzinárodného charakteru. Na veľtrhu sa v tomto roku 

predstavili zahraničné firmy z Českej republiky, Poľska, Maďarska, 
Rakúska, Veľkej Británie, Nemecka, Chorvátska a Holandska. 
Prostredníctvom svojich slovenských zastúpení sa prezentovali 
 významné nadnárodné korporácie. S najväčšími expozíciami sa 
v roku 2011 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne predstavili 
firmy SEZ KROMPACHY, ABB, Hasma, IES, LAPP KABEL, RITTAL, 
SAT Systémy, dcérska spoločnosť firmy SIEMENS, Schrack technik, 
PPA CONTROL a ďalšie.

Záštitu nad veľtrhom prevzalo aj tento rok Ministerstvo hospodárstva 
SR. Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne veľtrhu ELO SYS 
majú odborní garanti, ktorí s cieľom skĺbiť vedu a prax každoročne 
obohacujú program veľtrhu o kvalitné odborné sprievodné poduja-
tia. V záujme maximálnej spokojnosti vystavovateľov a návštevníkov 
veľtrhu výstavisko EXPO CENTER v Trenčíne sústavne skvalitňuje 
podmienky technickej realizácie expozícií a služby pre všetkých 
účastníkov veľtrhu a sprievodných podujatí.

Ďalšie informácie o pripravovanom 18. ročníku veľtrhu ELO SYS 
2012, ktorý sa koná 9. - 12. 10. 2012, nájdete na internetovej 
stránke www.elosys.sk alebo na Facebooku.
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