
Medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať od 19. –
22. 5. 2009 v Nitre, patrí v portfóliu výstaviska Agrokomplex 
– Výstavníctvo Nitra medzi najvýznamnejšie veľtrhové podujatia a je
jedným z najvýznamnejších slovenských veľtrhov s každoročnou účas-
ťou viac ako 700 vystavovateľov a spoluvystavovateľov a 25 000 ná-
vštevníkov z radov odborníkov. Počas šestnástich rokov svojej existen-
cie nadobudol veľtrh význam, ktorý presahuje hranice Slovenskej
republiky. Má dôležité postavenie aj v rámci strojárskych veľtrhov orga-
nizovaných v krajinách strednej a východnej Európy a spĺňa kritériá me-
dzinárodnosti, ktoré stanovila celosvetová Únia medzinárodných veľtr-
hov so sídlom v Paríži.

Veľtrh vytvára priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odbera-
teľmi, je platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum
trhu, získavanie nových kontaktov aj upevňovanie existujúcich obchod-
ných vzťahov. Všetkým trhovým partnerom umožňuje objaviť aj aktuál-
ne novinky.

Jeho súčasťou sú EUROWELDING – 15. ročník medzinárodnej výsta-
vy zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX – 15. ročník medzi-
národnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie, CHEMPLAST –
13. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo
a EMA – 9. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania,
automatizácie a regulácie. V tomto roku sa k uvedeným výstavám pri-
člení 8. medzinárodná výstava stavebnej mechanizácie STAVMECH.

Všetky uvedené podujatia sú vlastne prechodné mikrotrhy, ktorých
úlohou je dočasne spojiť aktuálny dopyt s existujúcou ponukou.

„Príprava na výstavisku v Nitre v súčasnosti vrcholí. Napriek neľahkej si-
tuácii na trhu, v ktorej sa naše strojárstvo nachádza, sme si určili ako je-
den z hlavných cieľov pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu 
v domácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je kva-
litným podujatím, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch motorom rozvoja
odvetvia. Účasť vystavovateľov je pre nás tento rok vyjadrením veľkej dôve-
ry,“ povedal Ing. Jozef Jenis, vedúci obchodného úseku a projektový
manažér veľtrhu. Dosiaľ je prihlásených 620 vystavovateľov a spoluvy-
stavovateľov z 15 krajín, ktorí zastupujú ďalších cca 80 firiem z rôznych
oblastí strojárstva, plastov pre strojárstvo, zvárania, hutníctva a staveb-
nej mechanizácie. Najmä expozície stavebnej mechanizácie sa v tomto
roku podieľajú na celkovej výstavnej ploche významnou mierou vzhľa-
dom na to, že špecializovaná výstava STAVMECH sa v rámci MSV ko-
ná po trojročnej prestávke. Pretože každé veľtrhové podujatie môže
byť iba výsledkom spolupráce medzi vystavovateľmi, organizátormi
a odbornými partnermi, aj tohtoročný veľtrh sa pripravuje v spoluprá-
ci s odbornými partnermi – so Zväzom strojárskeho priemyslu SR,
Slovenskou zváračskou spoločnosťou a Slovenskou zlievarenskou
spoločnosťou. Pripravuje sa aj odborný sprievodný program zameraný
na rôzne oblasti strojárstva a súvisiacich odborov.

Veríme, že aj tohtoročný veľtrh napriek ťažkej hospodárskej a ekono-
mickej situácii, ktorá v tomto období postihuje najme strojársku výro-
bu, svojím rozsahom a účasťou vystavovateľov nadviaže na dlhodobú
tradíciu kvalitných strojárskych podujatí na výstavisku Agrokomplex
v Nitre.
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