
                             Opis a harmonogram podujatia  
 
 

 
Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí a prezentácie 

v rámci Autosalónu Bratislava 2019 
 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“) na základe 
poverenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“), ako 

gestora agendy Elektromobilita, organizuje na Slovenku v rámci Akčného plánu rozvoja 
elektromobility v Slovenskej republike (opatrenie Informačná kampaň) a v zmysle 
posolstiev značky Slovensko  podujatie ELEKTROMOBILITA & SLOVENSKO DOBRÝ 

NÁPAD.  
 

Termín podujatia:  

30. apríl – 5. máj 2019  
 

Cieľ podujatia:  
Hlavným cieľom podujatia skladajúceho sa z interaktívnej výstavy a odborného 

programu je zvýšenie  a budovanie povedomia o elektromobilite, vysvetliť a odbúrať 
mýty, komunikovať široký záber elektromobility pre bežný život rôznych cieľových skupín, 
odprezentovať elektromobilitu ako myšlienku aj technológiu.  

Podujatie zároveň vytvorí priestor na informovanie o podporných opatreniach štátu, 
možnostiach využitia pre mestá a obce, cestovný ruch či potenciálnych nových študijných 

odboroch.  
 

I. Interaktívna výstava ELEKTROMOBILITA & SLOVENSKO DOBRÝ NÁPAD  
 
Cieľ: Poskytnúť vizuálne pútavý priestor, v ktorom sa odprezentuje elektromobilita 

z rôznych uhlov pre rôzne cieľové skupiny:   
 Technológia - exponáty, projekcia, materiály  

 Služba nielen na osobné vozenie, ale aj logistiku, služby zdieľanej ekonomiky – 
exponáty, video projekcia 

 Infraštruktúra – exponáty, materiály a projekcia, aktuálna mapa nabíjacích bodov  

 Aktuality a trendy v elektromobilite 
 Univerzitné projekty, študijné odbory 

Termín konania: 30. apríl až 5. máj 2019 od 9.00 do 20.00 hod  
Cieľová skupina: Široká verejnosť, mládež, odborná verejnosť, firemný segment  
Organizátor: MH SR, SARIO  

 
V roku 2019 sa uskutoční prvá prezentácia elektromobility v tomto rozsahu za účelom 

vzbudiť záujem verejnosti o elektromobilitu, vysvetliť mýty a dezinformácie, motivovať 
verejnosť uvažovať o alternatívnych možnostiach mobility pre všetky generácie, ako aj o 
nových možnostiach využitia alebo zapojenia sa do tohto celosvetového trendu.  

Pripravené budú interaktívne stanovištia zamerané na rôzne oblasti, ktoré poskytnú 
komplexné informácie a predstavia rozmer elektromobility pre „bežný“ život ľudí, firiem aj 

samospráv.  
 
II. Odborný program podujatia ELEKTROMOBILITA & SLOVENSKO DOBRÝ NÁPAD 

 
Otvorenie podujatia ELEKTROMOBILITA & SLOVENSKO DOBRÝ NÁPAD 

Tlačová beseda Ministerstva hospodárstva SR 
Téma: Informovať o Stratégii rozvoja elektromobility v SR a jej vplyve na národné 
hospodárstvo SR, akčnom pláne a opatreniach na podporu rozvoja elektromobility na 

Slovensku, ako aj o aktuálnych a pripravovaných formách podpory elektromobility zo 
strany štátu. 

Termín konania: 30. apríl 2019 od 10:30 do 11:00 hod  



Cieľová skupina: médiá, tlačové agentúry, odborná verejnosť  

Organizátor: MH SR  
Slovensko-české stretnutie k čistej mobilite (pracovný obed a rokovanie)   
Témy: Aktuálne zmeny a výzvy v automobilovom priemysle vplyvom elektrifikácie. Emisná 

politika a súčasný pohľad na jej riešenia. Príklady z praxe v rámci NPR, OP pre 
elektromobilitu, aktuálne a pripravované formy podpory elektromobility zo strany štátu.  

  
Termín konania: 30. apríl 2019 od 11:00 do 14:00 hod  
Cieľová skupina: na pozvánky  

Organizátor: MH SR  
 

Panelová diskusia Čistá mobilita  
Téma: Moderovaná panelová diskusia / priestor na diskusiu o perspektíve a smerovaní 
elektromobility v SR, formách podpory zo strany štátu či možnostiach spolupráce pri 

implementovaní elektromobility do reálneho života v celom jej rozsahu.  
 

Termín konania: 30. apríl 2019 od 14:00 do 16:00 hod  
Cieľová skupina: Široká verejnosť, odborná verejnosť, firemný segment  
Organizátor: MH SR a partneri  

 
Prednášky  

1.5.2019 Téma dňa: Elektromobilita na Slovensku, súčasnosť a pohľad do budúcnosti 

 
Elektromobil alebo Plyg-in hybrid ako náhrada konvenčného vozidla 

 
Nabíjanie v domácich podmienkach, vo firme či vo verejných priestoroch 

 
diskusia 

 
prestávka 

 
Elektromobil alebo Plug-in hybrid v domácnosti a vo firme 

 
Destination charging na slovenských sídliskách 

 
Komplexné riešenie domáceho nabíjania s využitím alternatívnych zdrojov 

 
diskusia 

2.5.2019 Téma dňa: Elektromobil ako budúca alternatíva dopravy 

 
Vývoj elektromobilov od začiatkov a pohľad do budúcnosti 

 
Elektromobily Nissan a technológia Vehicle to Grid 

 
diskusia 

 
prestávka 

 
Vývoj trhu elektromobilov 

 
Elektromobilita podľa Hyundai, od hybridu po vodík 

 
diskusia 

3.5.2019 Téma dňa: Cestovanie elektromobilom a infraštruktúra 

 
Elektromobil nemusí byť iba na jazdy po meste  

 
Rozvoj nabíjacej infraštruktúry na Slovensku 

 
Obchodný model služieb nabíjania 

 
diskusia 

 
prestávka 

 
Rýchlonabíjanie a reálny dojazd elektromobilov 

 
Zriadenie rýchlonabíjacej stanice vo vašom meste či firme 

 
diskusia 

4.5.2019 Téma dňa: Elektromobilita vo vašej obci či meste. 

 
Podpora elektromobility v rámci miesta a obcí 

 
Nebojte sa elektromobility, čo je potrebné pre budovanie nabíjacích staníc v obciach 

 
diskusia 

 
prestávka 

 
Verejné nabíjanie pre firmy, nákupné centrá a iné inštitúcie 

 
Zdiaľaná elektromobilita, mobilita ako služba 



 
diskusia 

5.5.2019 Téma dňa: Nebojte sa elektromobility 

 
Všetko čo ste chceli vedieť o elektromobilite 

 
Elektomobil v domácnosti a riešenie jeho zázemia 

 
diskusia 

 

 
ODBORNÉ PREDNÁŠKY 
Téma: Odborné prednášky určená širokej a odbornej verejnosti, vrátane samospráv 

a firemného segmentu o elektromobilite z hľadiska technológie, dopravných a logistických 
prostriedkov, infraštruktúry, služieb a súvisiacich subtém koncipované za účelom vzbudiť 

záujem verejnosti o elektromobilitu, vysvetliť mýty a dezinformácie, motivovať verejnosť 
uvažovať o alternatívnych možnostiach, ako aj o možnostiach využitia alebo zapojenia sa 
do tohto celosvetového trendu. 

 
Termín konania: dvakrát denne od 1. do 5. mája 2019, v rozsahu cca 60 minút   

Cieľová skupina: široká verejnosť, mládež, odborná verejnosť, firemný segment, 
zástupcovia samospráv  
Organizátor: MH SR, SARIO a partneri 

 
Anketa: 

Cieľ: Formou online dotazníka realizovať anketu na relevantnej vzorke návštevníkov 
interaktívnej výstavy ako aj účastníkov odborného programu podujatia ELEKTROMOBILITA 
& SLOVENSKO DOBRÝ NÁPAD. Dotazník bude zahŕňať otázky zamerané najmä objem 

znalosti a podporu elektromobility. Po spracovaní bude výsledok slúžiť Ministerstvu 
hospodárstva SR pre ďalšie kroky na podporu rozvoja elektromobility na Slovensku.  

 
Termín konania: 30. apríl až 5. máj 2019 od 9:00 do 19:00 hod  
Cieľová skupina: Široká verejnosť, mládež, odborná verejnosť, pedagógovia, firemný 

segment  
Organizátor: MH SR, SARIO a partneri 
 
 
 
 
 
 
 
  


