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PODUJATIA

První ročník Mezinárodního strojírenského
veletrhu se konal v roce 1959. I díky loňským
oslavám padesátého jubilea je to dost známá
věc. Méně lidí však tuší, že ještě před tím, než
akce dostala přízvisko mezinárodní, se usku-
tečnily tři velmi úspěšné výstavy českosloven-
ského strojírenství.

Ani po rozpadu ČSFR neztratil MSV nic z cha-
rakteru česko – slovenské akce. Slovenská re-
publika patří dlouhodobě na druhé místo
v počtu vystavovatelů ze zahraničí a z hlediska
zájmu návštěvníků je na tom ze zahraničí bez-
konkurenčně nejlépe. Po úspěchu loňského
programu Německo – partner veletrhu Ger-
man Days 2008 se bude letos prezentovat ja-
ko země partner právě Slovenská republika.

Prezentace Slovenské republiky na Meziná-
rodním strojírenském veletrhu by tak měla
překročit rozsah tradičního Národního dne
Slovenské republiky. V rámci doprovodného
programu by se mělo uskutečnit hned několik
akcí, které akcentují význam bilaterálních hos-
podářských vztahů a současná témata společ-
ného zájmu obou zemí. Přesný program akce
je ještě ve stadiu příprav, přesto již nyní mů-
žeme říct, že bude pro návštěvníky vysoce at-
raktivní. Nebude chybět tradiční tisková kon-
ference Ministerstva hospodárstva SR, setkání
českých a slovenských podnikatelů, semináře,

odborné konference na ekonomická témata
či firemní prezentace.

Zlatá medaile MSV 2009 
s novou koncepcí

Tradiční soutěž o nejlepší exponáty Meziná-
rodního strojírenského veletrhu dostává
na MSV 2009 novou a atraktivnější podobu.

Soutěž o nejlepší exponáty MSV si za dese-
tiletí existence vydobyla vysokou prestiž
a Zlatá medaile se stala nejuznávanější expo-
nátovou cenou z tuzemského veletrhu. Nová
koncepce soutěž přizpůsobuje podmínkám
globální ekonomiky, v níž inovace hrají zásad-
ní roli, a využívá moderních metod objektivi-
zace hodnocení. Cílem transformované sou-
těže je ještě výrazněji podpořit nové
myšlenky a převratná technologická řešení
s důrazem na přenos výsledků vědy a výzku-
mu do praxe.

Soutěž vyhlašují a ocenění udělují Svaz prů-
myslu a dopravy ČR spolu s Vysokým učením
technickým v Brně, společnost Veletrhy Brno
zůstává organizátorem. Zároveň se snižuje
počet ocenění a roste jejich váha, s udělením
Zlaté medaile je spojena finanční odměnu.
Vystavovatelé mohou přihlásit svůj inovativní
exponát bez přihlašovacího poplatku. Zlaté
medaile MSV 2009 budou vyhlášeny a předá-
ny již první den veletrhu 14. 9. 2009 v rámci
Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Rotundě
pavilonu A. 

Mezinárodní strojírenský veletrh se usku-
teční 14. 9. – 18. 9. 2009.
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