
Od 5. do 8. októbra sa u´ po šestnástykrát stalo výstavisko
EXPO CENTER a.s., Trenèín dejiskom medzinárodného ve¾trhu elek-
trotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS,
na ktorom sa predstavilo na ploche 12 300 m2 267 slovenských a za-
hranièných vystavovate¾ov. Na ve¾trhu sa predstavili zahranièné firmy
z Èeskej republiky, Po¾ska, Maïarska, Rakúska, zo Švajèiarska, z Taiwa-
nu, Ve¾kej Británie, Nemecka, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.
Ve¾trh ELO SYS si našiel svoje miesto aj v kalendári prezentácií
významných nadnárodných korporácií, ktoré sa na òom ka´doroène
zúèastòujú aj prostredníctvom svojich slovenských zastúpení. S najväè-
šími expozíciami sa v Trenèíne predstavili firmy, ako SEZ Krompachy,
HASMA, IES, LAPP KABEL, RITTAL, SIEMENS so svojou dcérou SAT
Systémy, SCHRACK TECHNIK, PPA CONTROL a ïalšie.

Záštitu nad ve¾trhom aj tento rok prevzalo Ministerstvo hospodárstva
SR. Dôle´ité je pre nás prepojenie kontraktaèno-prezentaènej úlohy
ve¾trhu s teoretickým zázemím, vedou a výskumom, preto chceme
poïakova´ odborným garantom – Zväzu elektrotechnického priemys-
lu SR, Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,
Slovenským elektráròam, a. s., Cechu elektrotechnikov Slovenska,
Slovenskému elektrotechnickému zväzu – Komore elektrotechnikov
Slovenska, Únii slovenských elektrotechnikov, Trenèianskej univerzite
Alexandra Dubèeka v Trenèíne – za pomoc pri udr´aní vysokej úrovne
ve¾trhu ELO SYS a za kvalitný odborný sprievodný program.

K ve¾trhu ELO SYS u´ roky neodmyslite¾ne patria sú´a´e, ktoré organi-
zuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Ocenenie 1. miesto v ka-
tegórii „Elektrotechnický výrobok roka 2010“ si tento rok z Trenèína
odniesla firma VONSCH, spol. s r. o., Brezno, za výrobok FOTO
CONTROL – typový rad trojfázových menièov – invertorov s výko-
nom od 12 kW do 250 kW pre fotovoltické elektrárne. Ïalej bez uve-
denia poradia komisia ocenila firmu VUKI, a. s., Bratislava, za výrobok
Nový elektroizolaèný systém pre nn elektromotory a transformátory
s impregnantom NH 91LV/u a firmu BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s.,
Bratislava, za výrobok Štvorvinu´ový vysokoúèinný transformátor pre

fotovoltické elektrárne typu TOHn 399/10.1, 1000 kVA, 6/3x0,28 kV.
V tejto kategórii udelila komisia aj èestné uznanie firme SEZ Krompa-
chy, a. s., Krompachy, za výrobok Štvorpólový chrániè bez nadprúdo-
vej ochrany PFB4. V kategórii „Najúspešnejší exponát ve¾trhu ELO SYS
2010“ sa rozhodla udeli´ len èestné uznanie firme ELMAX ´ilina, a. s.,
za exponát Rodina skriòových rozvádzaèov radu RS (IP 55) a násten-
ných rozvádzaèových skríò radu RN (IP 65). Ocenenie za „Ekologický
poèin roka 2010“ získali študenti STU zdru´ení v STUBA Green Team
za skonštruovanie pretekárskej verzie Formula Student Electric E90,
ktorá konkrétnym spôsobom nadviazala na súèasné po´iadavky ochra-
ny ´ivotného prostredia v doprave. Prihlasovate¾om bola Strojnícka
fakulta STU, Bratislava, a študenti ví´azný projekt na´ivo predviedli
v areáli výstaviska EXPO CENTER, a. s. Ocenenie „Konštruktér roka
2010“ získal Ing. Peter Pilát, ml. a kolektív odd. 0380 a odd. 0370 za
vytvorenie Manipulátora na dia¾kové meranie tvrdosti a nepriamu vizu-
álnu prehliadku vlo´ených tyèí reaktora VVER-440 (typové oznaèenie:
METT-02). Prihlasovate¾om bola firma VÚJE, a. s., Trnava. Ocenenie
„Unikát roka 2010“ bolo udelené firme KIWA, spol. s. r. o., Nitra, za
vytvorenie Prepä´ovej ochrany typu: POPV I 4 + 1(R) 1000 V DC/40A,
POPV II 2 + 1(R) 1000 V DC/40 A, POPV II 2 + 1(R) 700 V DC/20 A.

Najlepšou expozíciou ve¾trhu sa stala expozícia firmy
LAPP KABEL, s. r. o., 2. miesto získala firma ARKYS, s. r. o., Brno,
3. miesto firma ENSTO Czech, s. r. o., Praha, a èestné uznanie porota
udelila firme SEZ Krompachy, a. s., Krompachy. Talentovaná mláde´ si
zmerala sily v 32. roèníku celoslovenského finále sú´a´e mladých
elektronikov, ktoré pripravila Slovenská spoloènos´ elektronikov.

Ve¾trh ELO SYS potvrdil, ´e je stále najvýznamnejším sviatkom
elektrotechnikov, informatikov a energetikov na Slovensku, o èom
svedèí nielen vysoká návštevnos´, ale aj záujem médií o toto podujatie.
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