












Každý užívateľ akéhokoľvek elektronického prostriedku vo verejnom obstarávaní by 
sa mal skôr, ako v ňom začne reálne pracovať, oboznámiť so všetkými jeho 
funkcionalitami, pretože je to jeden zo základných faktorov, ako byť vo verejnom 
obstarávaní úspešný, naopak jeho neznalosť môže zmariť celú jeho snahu a pripraviť 
o možnosť stať sa úspešným uchádzačom.

   2.1.3. Autosalón 

Výbornou príležitosťou na rozšírenie odborných vedomostí z oblasti elektromobility, 
bola účasť na výstave Autosalón, ktorá sa konala v areáli Incheba Expo Bratislava v 
dňoch 30. 4. – 5. 5. 2019. Okrem mnohých iných aktivít sa na Autosalóne pod zášti-
tou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) uskutočnili prednášky pod spoločným názvom „ Elektro-
mobilita a Slovensko — Dobrý nápad “. Odborným garantom bolo periodikum PC Revue. 

Okrem relevantných informácií o aktuálnej a plánovanej podpore elektromobility v SR 
sme boli svedkami bohatého odborného programu  a prezentácie nových technológii, 
a to nielen z oblasti elektromobilov ale aj z oblasti infraštruktúry – nabíjačiek, wallboxov 
a pod., a takisto aj prednášok o dobrej praxi na Slovensku a v Českej republike. 

Aj náš úrad prispel svojou „troškou do mlyna“ vďaka zaujímavej prezentácii riaditeľa 
Inštitútu verejného obstarávania ÚVO, Mgr. Jaroslava Lexu, na veľmi aktuálnu tému - 
„Zelené verejné obstarávanie“.                      

Predajcovia jednotlivých značiek mali na výstave svoje zastúpenie. Veľmi nám pomohlo, 
že sme si na jednom mieste mohli pozrieť elektromobily rôznych značiek a osobne si 
aj touto formou preveriť dostupnosť elektromobilov na Slovensku.
Celá výstava bola určená odbornej a laickej verejnosti, firmám a samosprávam a splnila 
naše očakávania súvisiace s prehĺbením vedomostí v tejto oblasti.

https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/elektromobilita-slovensko-dobry-napad

Podrobnejšie informácie k uskutočnenej výstave „ Elektromobilita a Slovensko – Dobrý 
nápad“ sú zverejnené na stránke agentúry SARIO: 

Každým realizovaným krokom sa naše znalosti v oblasti elektromobility rozširovali, 
avšak stále sme sa nachádzali len v teoretickej rovine, pričom túžba reálne vidieť, 
sedieť, ba dokonca jazdiť v elektromobile sa znásobovala.
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