
 

 

BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA        
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Termín konania: 11. – 13. 2. 2020 11.2. - 12.2. od 9.30 do 17.00 hod.,  
13.2. od 9.30 do 16.00 hod. 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex v Nitre; www.agrokomplex.sk 

Organizátor:  agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra 

Spoluorganizátor: Green Pear Tip s.r.o. 

Vstup pre médiá a partnerov:  Vstup z Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi 
MEDIAKIT: https://www.uschovna.cz/zasilka/QB655SKDR3WY5H9F-T53/ 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lužbeťák, MBA M: 0911 200 649,  luzbetak@agrokomplex.sk  

 

2. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA 
 
Druhý ročník veľtrhu autobusov a autobusovej dopravy na Slovensku BUS SHOW 2020 s podtitulom „ZDRAVÁ 
DOPRAVA“ sa uskutoční v Nitre na výstavisku  Agrokomplex v dňoch 11. 2. až 13. 2. 2020. 
BUS SHOW 2020 predstavuje úplne novú formu nízkorozpočtového, efektívneho odborného veľtrhu s 
tematickým zameraním na mestskú, linkovú, diaľkovú i zájazdovú dopravu. Súčasťou veľtrhu sú celodenné 
odborné konferencie E BUS3000 a Inteligent Transport Systems (IQTS).   
Cieľom veľtrhu je ukázať v praxi možnosti čistej, ekologickej, bezpečnej a vysoko komfortnej dopravy nielen v 
meste. Pre mestá je dôležité hľadať nové možnosti vo verejnej doprave a ukázať na možnosti integrácie 
dopravy v rámci komplexných programov  SMART CITY. Verejná doprava v meste je jedným z hlavných 
kameňov mozaiky projektov SMART CITY, nie vždy je však jednoduché nájsť to najoptimálnejšie riešenie pre 
každodennú rôznorodú migráciu. 
Veľtrh BUS SHOW dáva veľký priestor pre predstavenie všetkých dostupných dopravných prostriedkov, ktoré 
neobťažujú ani hlukom, ani znečisťujúcimi emisiami. Ide o vozidlá s elektrickým pohonom, hybridné, ale i na 
stlačený zemný plyn s najmodernejšími dieselovými agregátmi s ekologickou normou Euro 6. 
BUS SHOW predstavuje verejnosti modernú dopravnú techniku, autobusy, elektrobusy a trolejbusy, zároveň je 
však komplexným interaktívnym veľtržným projektom mapujúcim zásadné celoeurópske témy. BUS SHOW 
ponúka víziu modernej verejnej dopravy západoeurópskeho štandardu. Význam veľtrhu charakterizuje desať 
dôležitých tém: 
• vyspelé ekologické dopravné prostriedky hromadného cestovania, 
• slovenská mestská hromadná doprava v kontexte Smart City, 
• začleňovanie Slovenska do európskej dopravnej siete, 
• znižovanie dopravnej záťaže a podpora verejnej hromadnej dopravy, 
• strategické smerovanie inteligentnej mobility na Slovensku, 
• digitalizácia verejnej dopravy, 
• inteligentné informačné, odbavovacie a riadiace systémy, 
• vplyv dopravy na globálne otepľovanie Zeme, 
• znižovanie emisií CO2 a financovanie nízko uhlíkových inovácií, 
• alternatívne čisté zdroje energie pre dopravu – elektrina, vodík, plyn. 
 
Hromadná doprava je alfou a omegou verejného života s mimoriadnym dopadom na kvalitu životného 
prostredia, v pozitívnom i negatívnom zmysle. Dopravný priemysel a doprava sú hnacím motorom ekonomiky 
štátu a to je tiež jeden z dôvodov, prečo je zo strany vystavovateľov o BUS SHOW tak veľký záujem.  
 
Veľtrh do mesta priláka popredné firmy zaoberajúce sa vývojom a výrobou moderných dopravných 
prostriedkov verejnej dopravy a ostatného sortimentu s verejnou dopravou priamo súvisiaceho. BUS SHOW je 
nekonvenčný veľtrh s dôrazom na funkčnosť exponátov. 
 
 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/media/akreditacia/
https://www.uschovna.cz/zasilka/QB655SKDR3WY5H9F-T53/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk


 

 

 

ODBORNÝ PROGRAM VEĽTRHU  
 

E BUS3000 je program pre podporu rozvoja elektromobility vo verejnej doprave na Slovensku. Jeho súčasťou je 
medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2020 od 10.00 do 13.00 hod. na výstavisku Agrokomplex v 
kongresovom centre v hale K. Koncept projektu E BUS3000 pripravuje spoločnosť Green Pear Tip spoločne s 
partnermi. Green Pear Tip propaguje projekty pre rozvoj elektromobility a BRT (Bus Rapid Transit) viac ako 
osem rokov na portáli BusPress. Program elektromobilite je tiež jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW 
zdravá doprava Nitra 2020. 
Pri prvom ročníku BUS SOW sa na veľtrhu predstavili dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice so 
svojimi elektrobusmi na konferencii Elektrické autobusy pre mesto. Generálni riaditelia oboch dopravných 
podnikov  informovali účastníkov konferencie o prvých poznatkoch z prevádzky Elektrobus v oboch najväčších 
slovenských mestách. 
 
Inteligent Transport Systems (IQTS) 
Konferencia  IQTS sa uskutoční  12. 2. 2020 od 10.00 do 13.00 hod. v kongresovom  centre  výstaviska 
Agrokomplex. IQTS je konferencia tematicky zameraná na dynamický rozvoj hromadného cestovania, na 
inteligentné elektronické systémy a technológie. Predstavia sa tu nadčasové projekty zamerané na efektívne 
riadenie verejnej dopravy. BUS SHOW je priamym prepojením živých expozícií s odbornou konferenciou IQTS.  
Hlavným zmyslom je predstaviť najnovšie inteligentné elektronické odbavovacie, informačné a riadiace systémy 
pre verejnú dopravu, ktoré sú kľúčové pre ďalší nutný rozvoj verejnej dopravy na Slovensku. Na konferencii 
IQTS sa budú prezentovať dokonalé IT technológie a príklady funkčných start-up modelov, progresívne vedenie 
a digitalizácia dopravných spoločností.  
 

ODBOROVÉ TRIEDENIE VEĽTRHU  
1 Autobusy 
1/1 mestské a linkové autobusy 
1/2 zájazdové autobusy 
1/3 minibusy 
1/4 autobusy s alternatívnymi pohonmi 
1/5 špeciálne autobusy 
2 Servisné zariadenie a vybavenie (zdviháky, pneuservisy, náradie, lakovanie, diagnostika, meranie, vybavenie 
pre servisy, príslušenstvo) 
3 Informačné a odbavovacie systémy 
4 komponenty a diely (motory, brzdy, prevodovky, retardéry, chladenie, vykurovanie) 
5 Pneumatiky 
6 Chémia, čistiace zariadenia a prostriedky 
7 Pohonné hmoty, oleje, výdajné stojany 
8 CNG/LNG – distribútori, plniace stanice 
9 Elektromobilita, distribútori, nabíjacie stanice 
10 Dopravné služby, cestovné kancelárie 
11 Odborná literatúra – školy, časopisy, médiá 
12 Finančné a poisťovacie služby 
13 Veterány 
 

3. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 € 

Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 € 

Parkovací preukaz areál: 20 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 10 € 

Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu.  
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S. 
Voľný vstup: 
Deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov veku) v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom). 
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo 
ŤZP/S spolu s preukazom totožnosti. 

 
V Nitre dňa: 6. septembra 2019 


