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PODUJATIA

V polovici septembra sa brnianske výstavisko
stane dejiskom niekoľkých významných výs-
tavných projektov, ktoré prezentujú kľúčové
priemyselné odvetvia. Po boku 52. medziná-
rodného strojárskeho veľtrhu s tradične ši-
rokým obchodným záberom dostanú priestor
špecializované technologické veľtrhy, ktoré
priťahujú najmä špecialistov z konkrétnych
odvetví. Pozornosť bude zameraná na zlieva-
renské technológie, ktoré v Brne už od roku
1972 predstavuje Medzinárodný zlievarenský
veľtrh FOND-EX. Jeho 13. ročník nastaví
zrkadlo odvetviu, ktoré v minulosti zažívalo
nevídaný bum, ale zároveň ako jedno z prvých
pocítilo ekonomickú recesiu.

Prvý Medzinárodný veľtrh zváracej techniky
WELDING sa uskutočnil v roku 1969 a po-
dobne ako FOND-EX dlhodobo zaujíma
pozíciu jednoznačnej odborovej jednotky
v strednej Európe. Ponuku doplní 3. medziná-

rodný veľtrh technológií pre povrchové úpra-
vy PROFINTECH, ktorý v Brne patrí k naj-
mladším, ale zároveň k veľmi úspešným pro-
jektom. Súčasný konkurenčný tlak núti
priemyselných výrobcov k stále komplexnej-
ším službám a kvalitné dokončovacie operácie
tak už nie sú pridanou hodnotou, ale stále
častejšie požadovaným štandardom. Ako sa
v párnych rokoch stalo už tradíciou, ani v ro-
ku 2010 vedľa MSV nebude chýbať Medzi-
národný veľtrh obrábacích a tvárniacich stro-
jov IMT. Šesticu priemyselných veľtrhov
vítaným spôsobom doplňuje 10. medzinárod-
ný veľtrh prostriedkov osobnej ochrany, bez-
pečnostnej práce a pracovného prostredia
INTERPROTEC.

Usporiadatelia pokračujú v úspešnej tradícii
partnerských krajín ročníka. Po Nemecku –
partnerská krajina MSV 2008 – a Slovensku –
partnerská krajina MSV 2009 – sa pozornosť
uprie k Rakúsku, ktoré sa na brnianskom veľ-
trhu počtom vystavovateľov a návštevníkov
dlhodobo radí ku krajinám s najvyššou priori-
tou. Rakúsko zároveň patrí k najvýznamnej-
ším obchodným partnerom Českej republiky.
Projekt Rakúsko – partnerská krajina MSV

2010 prispeje k zviditeľneniu účasti rakúskych
vystavovateľov, ktorí môžu profitovať zo zvý-
šenej publicity, a v rámci sprievodného pro-
gramu prebehne rad biletárnych stretnutí.
Z odborného pohľadu bude hlavnou témou
MSV 2010 bienálny prierezový projekt
AUTOMATIZÁCIA – meracia, riadiaca, auto-
matizačná a regulačná technika. Zároveň po-
kračujú ďalšie úspešné projekty, ktoré odštar-
tovali na MSV 2009. Zvýraznenou témou
bude Energetika s akcentom na alternatívne
zdroje energie a energetickú efektívnosť
priemyslu.

Medzinárodný strojársky veľtrh 
rozširuje ponuku
MSV 2010 sa predstaví v novej
podobe – na čele komplexu odborovo
príbuzných technologických veľtrhov,
s upravenou odborovou štruktúrou
a s novými zvýraznenými témami.
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