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01 Autobusy
01.01 mestské a linkové autobusy
01.02 zájazdové autobusy
01.03 minibusy
01.04 autobusy s alternatívnymi pohonmi
01.05 špeciálne autobusy
02 Servisné zariadenia a vybavenie
 (zdviháky, pneuservisy, náradie, la-
 kovanie, diagnostika, komplexné vy-
 bavenie servisov, príslušenstvo)
03 Informačné a odbavovacie sys-
 témy
04 Komponenty a diely (motory, brz-
 dy, prevodovky, retardéry, chladenie,
 vykurovanie)

BusPlan s.r.o. M1-9
Řepná 241/1
18200  Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
komodita: 01, 01.03
www.busplan.cz

Eberspächer Praha s.r.o. M1-14
Náchodská 116/208
19300  Praha 9
ČESKÁ REPUBLIKA
komodita: 01
www.eberspaecher.cz

KHMC s.r.o. M1-3
Palhanecká 635/20
74707  Opava
ČESKÁ REPUBLIKA
komodita: 01.03, 01
www.khmc.cz

KIEL Polska Sp. z o.o. M1-2
Paproć 196
64300  Nowy Tomyśl
POLAND
komodita: 01
www.kiel.com.pl

MAN - Truck & Bus
Slovakia, s.r.o. M1-4
Rožňavská 24/A
82104  Bratislava 2
Slovenská republika
komodita: 01
www.man.eu

Mercus - Bus Sp. z o.o. M1-8
Urszulin 20
05825  Grodzisk Mazowiecki
POLAND
komodita: 01
www.mercus.pl

MITERAL s.r.o. M2-1
Ivanovické náměstí 3
62000  Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
komodita: 02
www.miteral.cz

MOLPIR spol. sr.o. M1-2
SNP 129
91904  Smolenice
Slovenská republika
komodita: 01
www.molpir.com

ZOZNAM KOMODÍT
05 Pneumatiky
06 Chémia, čistiace zariadenia a pros-
 triedky, umývačky
07 Pohonné hmoty, oleje, výdajné 
 stojany
08 CNG/LNG – distribútori, plniace sta-
 nice
09 Elektromobilita, distribútori, nabí-
 jacie stanice
10 Dopravné služby, cestovné kance-
 lárie
11 Odborná literatúra – školy, časopi-
 sy, médiá
12 Finančné a poisťovacie služby
13 Veterány, história dopravy

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV



Motor-Car Nitra, s.r.o. M1-11
Bratislavská cesta 1
94901  Nitra
Slovenská republika
komodita: 01
www.motorcar.sk

PRAKLIMA, s.r.o. M1-15
Dechtice 62
91953 Dechtice
Slovenská republika
komodita: 04
www.praklima.sk

ROŠERO - P  s.r.o. M1-6
Sadová 14/A
05201  Spišská Nová Ves
Slovenská republika
komodita: 01.03
www.rosero.sk

Scania Slovakia s.r.o. M1-5
Diaľničná cesta 4570/2
90301  Senec
Slovenská republika
komodita: 01.01, 01.02
www.scania.sk

VDL Bus & Coach
Czech Republic s.r.o. M1-7
Haštalská 6/1072
11000  Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
komodita: 01
www.vdlbuscoach.cz

Viliam Turan - TURANCAR M1-12
Bratislavská 29
94901  Nitra
Slovenská republika
komodita: 01, 01.01,  01.02
www.turancar.sk

Winkler Slovakia 
spol. s r.o. M1-13
Rybničná 36/I
83106 Bratislava
Slovenská republika
komodita: 02, 04
www.winkler.de

Zväz autobusovej dopravy M1-1
Framborská 291/12
01001  Žilina
Slovenská republika
komodita: 01
www.zad.sk 

SPRIEVODNÝ PROGRAM
E BUS3000

E BUS3000 je program na podporu rozvoja elek-
tromobility vo verejnej doprave na Slovensku. 
Jeho súčasťou je medzinárodná konferencia, 
ktorá sa uskutoční 11. 2. 2020 od 12.30. do 
15.30 hod. na výstavisku Agrokomplex v kon-
gresovom 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 o elektromobilite je tiež jed-
ným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá 
doprava Nitra 2020.

 

BUS SHOW zdravá doprava 2020
Elektrobusy sú perspektíva verej-

nej hromadnej dopravy
Elektrický pohon vozidiel hromadnej dopravy je 
novým trendom u všetkých výrobcov autobu-
sov. Historicky dobre fungujú vozidla závislé na 
trakčnom vedení, trolejbusy, električky a vlaky. 
V súčasnosti hľadáme odpoveď na otázku, ako a 
čím postupne nahradíme spaľovacie motory. Ako 
najreálnejší variant sa zatiaľ javia elektromobily a 
elektrobusy.
Slovenský veľtrh BUS SHOW zdravá doprava 2020 
v Nitre sa bezemisnými elektrickými autobusmi 
vážne zaoberá, elektromobilita je jedným z nos-
ných programov s významnou podporou odbor-
nej konferencie E BUS3000.
Veľtržný projekt zdravej dopravy aktuálne spre-
vádzaný konferenciou E BUS3000 je výzvou pre 



výrobcov elektrobusov, nabíjacej infraštruktúry, 
prevádzkovateľov a organizátorov verejnej 
dopravy. Ak chceme udržať krok v rozvoji elek-
tromobility so západnými krajinami, je nutné 
zvýšiť aktivity a nájsť ďalšie možnosti pre obnovu 
automobilových parkov ekologickými vozidlami 
bez emisií.
Na konferencii E BUS3000 predstaví najväčší sve-
tový autobusový operátor FlixBus pilotný projekt 
premávky elektrobusov na diaľkových linkách v 
Európe a USA. Elektrobus výrobcu Motor Coach 
Industries nesie označenie „D45 CRTe LE CHAR-
GE“ a nasadený je na trase na západnom pobreží 
USA, medzi mestami Sacramento a San Francisco. 
Jedná sa o prvý elektrický diaľkový autobus svoj-
ho druhu v Spojených štátoch.
Dopravný podnik mesta Hradec Králové bude 
na E BUS3000 prezentovať príklad prevádzky 
najväčšej flotily elektrobusov a parciálnych trolej-
busov v Česku. Hradec Králové, stotisícové mesto, 
je jedným z najúspešnejších miest na ceste k 
čistej mobilite, prevádzkuje dnes viac ako 50% 
čisto elektrických vozidiel. O svoje skúsenosti, 
dokladovanými štatistikami a číslami, sa podelí 
s účastníkmi konferencie.
Veľtrh i konferenciu E BUS3000 podporuje 
podpredseda vlády SR a minister životného 
prostredia, záštitu poskytol tiež minister dopravy 
a výstavby SR Árpád Érsek.

Inteligent Transport Systems 
(IQTS)

Inteligent Transport Systems (IQTS) je konfe-
rencia tematicky zameraná na dynamický rozvoj 
hromadného cestovania a na inteligentné elek-
tronické systémy a technológie. Predstaví nad-
časové projekty zamerané na efektívne riadenie 
verejnej dopravy. Uskutoční sa 12. 2. 2019, 9.30 
– 13.00 h, v kongresovom centre.

Inteligentné systémy pre dopravu na veľtrhu 
BUS SHOW zdravá doprava 2020
Jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdra-
vá doprava 2020 v Nitre sú inteligentné dopravné 
systémy a technológie, bez ktorých sa dnešná 
moderná verejná doprava nezaobíde. Jedná sa 
najmä o riadiace, odbavovacie, monitorovacie 
a ďalšie systémy, ktoré zvyšujú komfort, efektivitu 
a bezpečnosť verejnej hromadnej dopravy.

Inteligent Transport Systems (IQTS)
Súčasť veľtrhu tvorí odborná konferencia Inteli-
gent Transport Systems (IQTS), ktorá dáva vysta-
vovateľom možnosť predstaviť projekty a vysta-
vované produkty širokému publiku odborníkov z 
dopravných spoločností. Vystavovateľom veľtrhu 
ponúka mimoriadnu príležitosť priamo osloviť 
odberateľov a zákazníkov dvakrát v jednom oka-
mihu a na jednom mieste. Výstupy z konferencie 
Inteligent Transport System (IQTS) budú mať svo-
ju stálu stopu v elektronických médiách.

Záštita nad veľtrhom:

Hlavný partner veľtrhu:

Mediálni partneri veľtrhu:

Celoroční mediálni partneri veľtrhu:


