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PODUJATIA

Strojársky veľtrh v Nitre,
stabilné zázemie úspešnej komunikácie

Nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať na výs-
tavisku Agrokomplex od 25. do 28. 5. 2010, predstavuje podujatie,
ktoré patrí k najvýznamnejším nielen v SR, ale aj v rámci krajín strednej
a východnej Európy. Spĺňa kritériá medzinárodnosti stanovené celos-
vetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Koná sa
s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odbe-
rateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou,
prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich
obchodných vzťahov. Produktové členenie veľtrhu zahŕňa hlavne všeo-
becné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a prí-
slušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hy-
drauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie,
reguláciu a automatizáciu. Niektoré produktové skupiny sa rozšírili do
samostatných výstav. Sú to EUROWELDING – 16. ročník medziná-
rodnej výstavy zvárania a technológií na zváranie, CAST-EX – 16. roč-
ník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEM-
PLAST – 14. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre
strojárstvo a EMA – 10. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky,
merania, automatizácie a regulácie. Každý účastník veľtrhu sa stane aj
v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného diania v jednom
z najvýznamnejších odvetví nášho národného hospodárstva, ktoré sa
nitrianske výstavisko už takmer 17 rokov usiluje neustále rozvíjať.

„Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné mikrotrhy, ktorých úlohou je oži-
viť aktuálny dopyt. Napriek situácii na trhu, v ktorej sa strojárstvo dnes na-
chádza, sme si predsavzali 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 hybnou silou rozvo-
ja odvetvia. Predpokladaná účasť viac ako 400 vystavovateľov a spoluvysta-
vovateľov zo SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzska,
Taiwanu, Japonska, Talianska, Fínska a Švédska je pre nás opäť vyjadrením
veľkej dôvery. Teším sa, že nás podporili aj odborní partneri – Ministerstvo
hospodárstva SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská zváračská spo-
ločnosť, Združenie zlievarní a kováční a ďalší,“ hovorí manažér veľtrhu
Ing. Jozef Jenis.

„Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože vplyv prie-
myslu na celkovú prosperitu je veľmi veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti
kladie osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej,
environmentálnej a priemyselnej politiky na dosiahnutie synergie ich cieľov
nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory
inovácií procesov a postupov zameraných na rast podielu pridanej hodnoty
voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne o zabezpečenie rozvoja pri

znižovaní nepriaznivých environmentálnych vplyvov súvisiacom so znižova-
ním surovinovej a energetickej náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému
rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré sa budú zameriavať
na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu. Som
presvedčený o tom, že aj v roku 2010 sa predstavia vystavovatelia s nad-
priemernou „inovačnou iskrou“ a ich sofistikované produkty budú inšpirá-
ciou pre všetkých. Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i ocenenia
Inovatívny čin roka 2009. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva
SR, ktoré ju organizuje spolu s agentúrou SIEA, s cieľom povzbudiť podni-
kateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.

Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených do-
vedna šesť exponátov a jedna expozícia. Z uvedených bude jeden víťazný
exponát z výstavy EMA, ďalšie dva z výstavy Chemplast a Eurowelding.
V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojár-
skeho priemyslu SR, budú ocenené 3 výrobky. Samostatnú cenu udelí aj ča-
sopis Strojárstvo/Strojírenství. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené
na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 25. mája. Pre odborníkov sa pri-
pravuje medzinárodná vedecká konferencia Nové trendy v konštruovaní
a v tvorbe technickej dokumentácie 2010 (27. 5. v posluchárni CH SPU
v Nitre), 15. medzinárodná vedecká konferencia Kvalita a spôsobilosť
technických systémov (25. 5. v Agroinštitúte Nitra) a 14. ročník celoštát-
nej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch ELEKTRON
2010 (26. 5. v Agroinštitúte Nitra). Agentúra SARIO pripravuje Medziná-
rodný strojársky kooperačný deň Engineering 2010 (27. 5. v priestoroch
areálu Agrokomplexu). Prebehnú i viaceré firemné prezentácie v kongreso-
vých priestoroch v pavilóne K, kde sa budú prezentovať firmy U. S. Steel
Košice (25. – 27. 5.) a Pramet Slovakia, s. r. o., Žilina (26. 5.),“ dodáva
manažér veľtrhu Ing. Jozef Jenis.
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