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20.  MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2013  
Stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov. 
Nové trendy, kontakty, príležitosti. 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

Termín konania: 21. – 24.5. 2013 
24.5.2013 

Od 9:30 do 18:00 
Od 9:30 do 15:00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 

Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra 

Spoluorganizátori: Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava 
Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava – EUROWELDING 
Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava – CAST – EX 
Ing. Pavel Hála Brno - ELECTRON 

Vstup pre médiá - Press Centrum: Vstup od Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – www.agrokomplex.sk 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi 

Kontaktná osoba: Michala Mičíková 0911 200 649 
micikova@agrokomplex.sk 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY – ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM  

21.5.2013 

ELECTRON 2013 – 17. ročník celoštátnej 
konferencie zameranej na revízie, 
elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických 
zariadení 

8:30 – 15:30 hod. Kongresová sála – pavilón B 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov – 
18.medzinárodná vedecká konferencia 

9:00 – 17.00 Agroinštitút Nitra 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

„Podporme slovenské strojárstvo“ (MH SR) 13:00 – 16:00 hod. Kongresové centrum - pavilón K  
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

 Slávnostné otvorenie veľtrhu 16:00 – 16:30 hod. Pavilón A 

 Slávnostné odovzdávanie cien „Inovatívny 
čin roka 2012“ 

 Slávnostná recepcia  

18:00 – 22:00 hod.  Kongresové centrum – pavilón K  

22.5.2013 

ELECTRON 2013 – 17. ročník celoštátnej 
konferencie zameranej na revízie, 
elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických 
zariadení 

8:30 – 15:30 hod. Kongresová sála – pavilón B 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov – 
18.medzinárodná vedecká konferencia 

9:00 – 17.00 Agroinštitút Nitra 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

Medzinárodný strojársky kooperačný deň – 
ENGINEERING 2013 (SARIO, BIC Bratislava) 

9:00 – 18.00 Kongresové centrum – pavilón K 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

23.5.2013   

Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe 
technickej dokumentácie 2013 

8:30 – 13:00 hod. Slovenská poľnohospodárska univerzita – 
poslucháren CH 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

Nové trendy v zaistení bezpečnosti 
a spoľahlivosti elektrických inštalácií 

8:50 – 13:30 hod. Kongresová sála – pavilón B 
(podrobné informácie viď. Sprievodný program) 

TWI – Training Within Industry 13:00 Konferenčná miestnosť – Press centrum 

 
 

http://www.agrokomplex.sk/
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1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA 
 
V dňoch 21. – 24. 5. 2013 sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex v Nitre už v poradí 20. ročník 

Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorý si  naďalej udržiava svoju pozíciu odborne a kvalitne 
pripraveného  strojárskeho veľtrhu, s ktorým sa súbežne prezentujú tiež odvetvia, ktoré sú technologicky 
úzko previazané so strojárenstvom. Záštitu nad veľtrhom prevzal minister hospodárstva SR p. Malatinský. 
 Veľtrh už tradične predstavuje najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie v Slovenskej 
republike. Zúčastnené firmy majú počas necelého týždňa možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich 
s úrovňou domácej a zahraničnej konkurencie. Na organizácii v poradí už 20. jubilejného ročníka veľtrhu sa aj 
v tomto roku spolupodieľa Zväz strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR). Za uplynulé roky veľtrh dosiahol vysoký 
kredit a stal sa trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov. Každý rok ho navštevuje 
čoraz viac odborníkov nielen z Európy, ale z celého sveta. 

Pretrvávajúci záujem o veľtrh v Nitre zo strany zahraničných a domácich vystavovateľov sa opiera o 
skutočnosť, že v Slovenskej republike má odvetvie strojárstva tradičné zázemie, čo s dobre premyslenou 
stratégiou vytvárania podmienok pre investorov prináša aj pre slovenských výrobcov efekt v podobe čoraz 
väčších kontaktov ako v oblasti výrobnej tak aj obchodnej spolupráce. Práve  spracovateľský priemysel a v ňom 
strojárstvo má v rozvinutom hospodárstve nezastupiteľnú úlohu, pretože patrí vo vyspelých ekonomikách 
k rozhodujúcim zdrojom tvorby hrubého domáceho produktu. 

Aj napriek stále pretrvávajúcej hospodárskej kríze to bude najväčšie a najvýznamnejšie slovenské 
strojárske veľtržné podujatie, ktorého vysokú odbornú úroveň a kvalitu potvrdzuje dlhodobo rastúci aktívny 
záujem domácej a zahraničnej výrobnej, obchodnej i odbornej sféry v oblasti strojárstva a technologicky 
previazaných odvetví, zvárania, zlievania, metalurgie, plastov pre strojárstvo, elektrotechniky, merania, 
regulácie a automatizácie, stavebníctva a logistiky.  

Organizátori sa každoročne usilujú o zlepšovanie kvality infraštruktúry, služieb a vytvorenie vhodných 
predpokladov pre splnenie cieľov vystavovateľov a návštevníkov. Vedomí si významu akcie, vynakladajú 
organizátori maximálne úsilie pre spokojnosť vystavovateľov a návštevníkov, či už sa jedná o skvalitnenie 
infraštruktúry výstaviska alebo služieb počas veľtrhu. Medzinárodný strojársky veľtrh si za 20 rokov existencie 
vytvoril dobrý kredit a natrvalo sa zaradil do európskych kalendárov strojárskych veľtrhov. Nitru v tomto 
termíne navštevuje čoraz viac odborníkov z celej Európy, ktorí sa s rešpektom vyjadrujú o veľtrhu.  

V roku 2012 sa na veľtrhu prezentovalo 410 firiem, ktoré zastupovali ďalších 318 firiem  z  28 krajín na 
ploche 28 200 m2. Veľtrhu sa zúčastnilo 16 200 návštevníkov a akreditovalo sa 104 novinárov. Veľtrh sa stal 
najväčšou prehliadkou strojárenstva v rámci Slovenskej republiky. 

 
 

2. TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU 
 

20. ročník veľtrhu je koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh. V rámci tejto všeobecnej platformy 
je však veľtrh rozčlenený do 23 základných  komoditných skupín, z ktorých niektoré sú označené ako tematická 
výstava veľtrhu.   
 
Aj v tomto roku je súčasťou veľtrhu 6 tematických výstav :  
 
EUROWELDING  -  19. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie,   
CAST–EX -  19. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a  metalurgie,   
CHEMPLAST -          17. ročník medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo, 
EMA -         13. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a    automatizácie. 
TECHFÓRUM -      1. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít  

technického zamerania  a konfrontácia ich výstupov s praxou. Záštitu nad výstavou 
prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu p. Čaplovič. 

ELECTRON -           1. ročník kontraktačnej výstavy výrobcov  elektrických prvkov a zariadení  
 
Všetky uvedené tematické výstavy sú neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu a svojim rozsahom patria medzi 

najväčšie špecializované výstavy na Slovensku.  
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Snahou organizátorov je aj v tomto roku umiestňovať vystavovateľov podľa komoditného členenia tak, 
aby odborní návštevníci našli výrobky toho istého zamerania na jednom mieste. Komoditné členenie veľtrhu je 
nasledovné:  
 
ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA VÝSTAV 

A TECHFÓRUM M1 MSV - obrábacie, tvárniace stroje a príslušenstvo 

B ELECTRON M2 MSV - obrábacie, tvárniace stroje a príslušenstvo 

C CAST-EX M3 MSV - armatúry, čerpadlá, vzduchotechnika, 
hydraulika 

F EMA / MSV - manipulačná technika, a CAD 
systémy pre strojárstvo 

M4 CHEMPLAST / MSV - ložiská, tesnenia, časti strojov, 
tematická výstava 

  M5 EUROWELDING / MSV - povrchové úpravy 

Vonkajšie výstavné plochy sú komoditne členené  podľa najbližšieho pavilónu. 
 
     

3. PLOCHY A VYSTAVOVATELIA 
 

V tomto roku je prihlásených okolo 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších 
cca 200 firiem z mnohých krajín najmä zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, 
Talianska, Francúzska ale aj zo zámorských štátov ako napr. Japonsko, Tajwan. Uvedené firmy budú vystavovať 
na celkovej ploche viac ako 21 000 m2. 
Medzi najväčších vystavovateľov patria: ABB s.r.o., Bratislava.; AMZ Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica; BOSCH 
REXROTH AG(D); BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská Bystrica; CANMET, s. r. o., Bratislava; DMG 
Czech, s. r.o., Trenčín; FRONIUS Slovensko, s.r.o., Trnava; ITALINOX Slovakia, s.r.o. Bratislava, MAPRO s.r.o., 
Orovnica; NORD POHONY, s. r. o., Bratislava; TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o., Košice. 
 
 

4. SPRIEVODNÝ  ODBORNÝ PROGRAM 
 
 Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sa stali sprievodné odborné akcie. Organizátori spolu s odbornými 
inštitúciami pripravujú viacero podujatí, ku ktorým budú patriť:  
 

 Odborná konferencia „Podporme slovenské strojárstvo“ – 21.5.2013, 13.00 – 16.00, kongresové 
centrum – pavilón K 

Záštita: Minister hospodárstva SR Ing. Tomáš Malatinský 
 
1. blok: 13,00-14,30: Podpora strojárskych firiem od bánk a od štátu 
- Možnosti financovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v Slovenskej sporiteľni 
- Projektové financovanie a jeho možnosti v strojárstve 
- Úloha a možnosti Eximbanky pri podpore slovenských strojárskych podnikov 
- Úloha agentúry SARIO pri podpore slovenského strojárstva 
 
2. blok: 14,30 – 16,00: Prezentácie skúseností a očakávaní firiem: 
- Sauer Danfoss, Považská Bystrica 
- Spinea, Prešov 
- Tatravagónka, Poprad 
- SOVA DIGITAL 
- ZTS VVÚ, Košice 
- Svaz strojírenské technologie, Praha, ČR 
- Samsung Electronics Slovakia 
- Zväz automobilového priemyslu SR 
 

 ELECTRON 2013 - 21.-22.5.2013, 8.30 – 15.30, kongresová sála – pavilón B 
17. ročník celoštátnej konferencie zameranej na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických 
zariadení 
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21.5. - zameranie prednášok na montáže a prevádzku elektrických zariadení v priemysle 
22.5. - zameranie prednášok na vykonávanie revízií 
 

 Nové trendy v zaistení bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických inštalácií – 23.5.2013, 8.50 – 13.30, 
kongresová sála – pavilón B 

Odborno – informačný seminár určený pre projektantov, výrobcov rozvádzačov a spoločnosti zaoberajúce sa 
montážou elektrosystémov 
 

 Kvalita a spoľahlivosť technických systémov – 21.-22.5.2013, 9.00 – 17.00, Agroinštitút NR 
18. Medzinárodná vedecká konferencia   
Organizátor: Katedra kvality a strojárskych technológií SPU v Nitre pod záštitou dekana Technickej fakulty SPU v 
Nitre, prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. 
Hlavné zameranie: 

- kvalita produkcie 
- materiálové a technologické aspekty formovania spoľahlivosti technických systémov 
- údržba a diagnostika technických systémov 
- firemná prezentácia 

 
 Medzinárodný strojársky kooperačný deň -  ENGINEERING 2013 – 22.5.2013, 9.00 – 18.00, 

kongresové centrum – pavilón K 
Organizátor: agentúra SARIO v spolupráci s BIC Bratislava, koordinátorom siete Enterprise Europe Network na 
Slovensku. 
Podujatie, zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia 
ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti 
strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.   
Panelová diskusia:  „Podnikajme v krajinách Strednej Ázie-obchodné príležitosti v teritóriu Kazachstan, 
Uzbekistan, Kirgizsko, Turkménsko, Tadžikistan“. 
 

 Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 – 23.5.2013, 8.30 – 13.00, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, poslucháreň CH 

Konferencia je určená širokej verejnosti pôsobiacej v oblasti konštruovania strojov a tvorby technickej 
dokumentácie. V sekcii Konštruovanie s podporou CA technológií budú zvýraznené nové metódy využívajúce 
výpočtovú techniku a CAD/CAE systémy pri komplexnom návrhu budúcich výrobkov. V časti venovanej Novým 
smerom v tvorbe technickej dokumentácie bude hlavná pozornosť venovaná novým normám platným pre 
oblasť technických výkresov. V časti Nekonvenčné materiály a mazadlá bude pozornosť venovaná tvorbe 
klzných sústav prostredníctvom nekonvenčných technológií a materiálov. K prednáškam bude organizovaná 
diskusia, ktorá poskytne priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a najnovších informácií.  
 

5.  SÚŤAŽ O CENY VEĽTRHU, INOVAČNÝ ČIN ROKA 2012 
 

Každý rok sa v rámci veľtrhu uskutoční aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny 
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Taktiež sa budú udeľovať ceny v rámci tematických výstav 
EUROWELDING, CHEMPLAST, EMA a  TECHFÓRUM.               
         Hodnotenie výrobkov vykoná ako každoročne hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov z oblasti 
strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Predsedom komisie bude Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.. Návrhy 
predložené komisiou schvaľuje a vyhlasuje riaditeľ Agrokomplexu-Výstavníctvo š.p., Nitra. Hodnotiteľská 
komisia  zaháji svoju činnosť 21. mája 2013 o 9,00 hod. a bude pôsobiť do 16,00 hod. V každej kategórii bude 
odmenený jeden výrobok a to cenou veľtrhu spolu s diplomom, resp. čestným uznaním. Ceny a diplomy budú 
odovzdané 21. mája 2013. Organizátor veľtrhu a zároveň vyhlasovateľ súťaže garantuje zverejnenie výsledkov 
hodnotenia exponátov v oznamovacích prostriedkoch. Ocenené výrobky budú počas veľtrhu označené. Súťaž 
možno považovať za prestížnu z hľadiska možnosti používať túto cenu ako aj diplom k ďalšej propagácii 
výrobku. 

Zväz strojárskeho priemyslu SR udelí taktiež dňa 21.mája 2013 titul „Strojársky výrobok roka 2012“. 
Cieľom súťaže o „Strojársky výrobok roka 2012“ bude vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2012 

http://www.sario.sk/?panelova-diskusia-podnikajme-v-krajinach-strednej-azie
http://www.sario.sk/?panelova-diskusia-podnikajme-v-krajinach-strednej-azie
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vyrobené na Slovensku, verejne ich oceniť medailou a tým propagovať výrobné a predajné aktivity slovenských 
výrobcov. Organizátorom tejto súťaže je Zväz strojárskeho priemyslu SR. O titul sa môžu uchádzať v Slovenskej 
republike registrované výrobné organizácie (právnické osoby) so svojím sériovo vyrábaným výrobkom, ktorého 
krajinou pôvodu je Slovenská republika.  

V rámci hodnotenia budú vyhodnotené a ocenené výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 
2012“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SIEA. Súťaž je organizovaná v štyroch 
kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby (netechnologický proces) 
a medzinárodná kooperácia. Hodnotiteľská komisia bude brať do úvahy novosť produktu, procesu, služby a na 
originalitu. Bude prihliadať na prínos pre spotrebiteľa, vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné 
hospodárstvo a ekológiu.  
 

6. ZÁVER 
 
 20. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa koná v zložitom ekonomicko-hospodárskom období, keď 
finančné problémy krajín eurozóny vyvolávajú dopady na celú Európsku úniu. Slovensko je proexportne 
orientovaná krajina, preto zásadné zhoršenie ekonomík našich hlavných obchodných partnerov nemôže ostať 
bez negatívnych následkov aj u nás.  
           Odvetvie strojárstva je jedným z pilierov priemyselnej výroby a spolu s odvetvím elektrotechniky patrí k 
ťahúňom aj celej slovenskej ekonomiky. Svojou subkategóriou – výroba dopravných prostriedkov výrazne 
ovplyvňuje aj exportnú výkonnosť. Posledné štatistické údaje nás nabádajú k miernemu optimizmu.  
 Odborníci majú na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu možnosť konfrontovať svoje skúsenosti, 
precízovať svoje názory a výrobcovia porovnávať výsledky vlastného vývoja, ktoré premietli do vystavovaných 
exponátov. Práve vzájomná konfrontácia pomáha výrobcom pri poznávaní vlastnej konkurencieschopnosti 
výrobkov. Komplexne získaný prehľad aj s novými obchodnými kontaktmi takto pomáha výrobcom pri 
umiestňovaní vlastnej produkcie na trhoch. 

Zvýšená konkurencia a prílev zahraničného kapitálu by mali urýchľovať nevyhnutný proces 
modernizácie a obmeny kapitálového vybavenia podnikov a schopnosť aplikovať nové technológie (prípadne aj 
schopnosť inovovať). Spolu s jasnými vlastníckymi vzťahmi v podnikoch by sa mala dosahovať konkrétna 
zodpovednosť manažmentu. Pre zvyšovanie produktivity kapitálu, ale aj produktivity práce bude nevyhnutné, 
aby vo väčších podnikoch došlo k výraznejšiemu zjednodušeniu organizácie. 

Proces rýchlejšieho rozvoja strojárstva na Slovensku je sčasti obmedzovaný dôsledkami ekonomickej 
a hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celosvetovú produkciu. Napriek tejto skutočnosti sa však rozvoj tohto 
odvetvia nedá zastaviť a pokračuje ďalej. 

 
CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 4€ Parkovací preukaz areál: 40€ 

Vstupné zľavnené: 2€ Parkovací preukaz parkovisko AX: 20€ 

Študentská kolektívna zľava: 1€ Parkovací lístok pre osobné auto: 4€ 

Vystavovateľský preukaz: 16€ Parkovací lístok autobus: 12€ 

Firemná pozvánka: 2€ Katalóg výstavy: 6€ 
Vstupné: 
Zľavnené vstupné: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl 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 svojej totožnosti. 
Študentská kolektívna zľava1,-€: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na 
komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu 
študentov. 
Zľavy na vstupnom nie je možné zlučovať. 

 
V Nitre dňa 9.5.2013 


