ELEKTROTECHNIKA v pardubickém IDEONu nabídne řešení pro chytré bydlení
a pracovní příležitosti
Veletrh ELEKTROTECHNIKA – CHYTRÝ DOMOV, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI se uskuteční od
čtvrtka 11. do soboty 13. října 2018 v pardubickém IDEONu. Letošního ročníku se zúčastní hlavní hráči na
trhu s tuzemskou i nadnárodní působností. Představí se přední školy a fakulty z oblasti elektrotechniky a IT
z východočeského regionu. Kromě výstavy je připravený bohatý doprovodný program v podobě přednášek,
seminářů a nejrůznějších aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. Návštěvníci veletrhu mohou využít možnosti
svézt se vozem TESLA X, koncepční studií automobilu budoucnosti, nebo vyhrát fotovoltaický panel

zdroj ŠKODA AUTO

zdroj Czech Energy Team

Chytrý domov
Tato část veletrhu je určená pro výrobce, dodavatele, zástupce měst či odborníky, kteří budou rozhodovat o
zavedení nových technologií, ale také občany, kteří mají zájem o úsporná a chytrá řešení nejen v domech a bytech.
Firmy budou představovat novinky v oblasti chytrého řízení dopravy, výroby a skladování energií, informačních
systémů, ale například i v oblasti fotovoltaiky, automatizace, robotizace a digitalizace průmyslu.
Generálním partnerem veletrhu je ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, která v rámci své expozice představí
designovou studii automobilu budoucnosti.
I ŠKODA AUTO nabídne bohatý program. Na své si přijdou studenti, čerství absolventi i dospělí.
Na pořadu bude virtuální realita a návštěvníci se budou moci svézt s koncepční studií automobilu budoucnosti.
Pro zájemce rovněž budou připraveny odborné semináře z oblasti IT a technického vývoje. Po celou dobu konání

veletrhu se zájemci o pracovní příležitosti budou moci na kariérním stánku informovat o možnostech uplatnění ve
Škoda Auto.
Vystavovat zde dále budou například firmy Foxconn 4Tech a Foxconn DRC, které jsou jedněmi z hlavních
partnerů veletrhu. Foxconn 4Tech se zabývá například umělou inteligencí, průmyslovou automatizací, procesním
inženýrstvím či robotikou. Naproti tomu Foxconn DRC zaměřuje své aktivity na oblast software, konkrétně na
pokročilou datovou analytiku, cloud computing, mobility, kybernetickou bezpečnost, sjednocenou komunikaci a
mnoho dalších odvětví.
Dalším hlavním partnerem veletrhu je firma Autoneum, což je jeden z hlavních světových lídrů výroby systémů
pro akustický a tepelněizolační komfort motorových vozidel. K zákazníkům firmy Autoneum patří největší výrobci
automobilů v Evropě, severní a jižní Americe, Asii a Africe.
Renomovaná evropská společnost Unicorn poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
a komunikačních technologií je také hlavním partnerem letošního ročníku veletrhu. Primární zaměření Unicornu v
rámci regionu je vývoj informačních systémů zejména pro zahraniční zákazníky z odvětví energetiky, nicméně mezi
důležité klienty patří také automobilky. Ve východních Čechách působí firma prostřednictvím svých vývojových
center v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. Unicorn College vychovává ty nejlepší odborníky v oblasti
informačních technologií, ekonomiky a managementu.
Čtvrtým hlavním partnerem je Czech Energy Team, firma, která zajišťuje výstavbu solárních elektráren,
solárních čerpacích stanic, poskytuje lidem informace a vzdělání v oblasti fotovoltaiky a solární energie. Czech
Energy Team návštěvníkům umožní projížďky v elektromobilech TESLA X, VW Golf a další zajímavý program
včetně soutěží o fotovoltaický panel.

Pracovní příležitosti
Protože je letošní ročník veletrhu z velké části věnován vzdělávání a pracovním příležitostem v oboru
elektrotechniky, organizátoři spolupracují se středními školami i univerzitami tohoto zaměření. Na přípravě
doprovodného programu se podílí Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové,
která poskytuje vzdělávání již 25 let. „Na veletrhu chceme propagovat především novinky v oblasti energetiky a
seznámit zájemce s možnostmi studia i v kombinované formě,“ říká ředitel školy Jan Lang.

Představí se zde také Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. „Budeme prezentovat
principy inteligentních systémů pro řízení dopravy nebo výrobních procesů, a také nejnovější trendy z oblastí
autonomního vedení vozidel a zvyšování bezpečnosti v dopravě,“ popisuje prezentaci fakulty děkan Zdeněk Němec.
Studujte na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a staňte se odborníky na elektrotechniku,
informatiku nebo automatizaci!
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice ukáže projekty vytvořené
jejími žáky. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z elektroniky a programování, 3D tisk, fotografování
termokamerou či malování portrétu na počítači. V rámci školního stánku bude ke shlédnutí prezentace INDUSTRY
4.0 firmy Fesco.
I na stánku Střední školy ekonomie a informatiky DELTA z Pardubic se návštěvníci dočkají zajímavých
ukázek, například modelu města s autonomními roboty, možností výuky programování a robotiky na základních
školách, 3D modelů domů a robotických doplňků, nových projektů pro pomoc hendikepovaným lidem, dálkově
ovládaného chodícího robota pro výuku umělé inteligence, virtuální reality a mnohého dalšího.

Organizátoři rovněž úzce spolupracují s krajskou pobočkou Hospodářské komory a krajským Úřadu práce,
který přislíbil o veletrhu ELEKTROTECHNIKA – CHYTRÝ DOMOV, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI informovat
všechna svá pracoviště. Zájemci o zaměstnání tak budou moci navštívit stánky jednotlivých firem a seznámit se s
pracovní náplní a benefity pracovních pozic.
Veletrh se koná pod záštitou Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje a Jiřího Doležala, předsedy
představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.
Informace k veletrhu naleznete také na webové adrese pvv.cz/elektrotechnika2018/. O přesných bodech
doprovodného programu budeme informovat v dalších tiskových zprávách.
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