25. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018
Stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov.
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY – ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
22. 5. 2018
Slávnostné otvorenie veľtrhu
Odovzdávanie cien veľtrhu

15.30
17.30

Pavilón M4
Pavilón K (viac v bode 3.)

23.5.2018
Slovenská kooperačná burza NITRA 2018
Cech zváračských odborníkov

9.00 – 18.00
9.20 – 11.30

Pavilón K
Press centrum

24.5.2018
Odborná konferencia Electron
Kvalita – technológie – diagnostika
Cech zváračských odborníkov

8.00 – 15.00
9.00 – 17.00
9.20 – 11.30

Pavilón K
Technická fakulta SPU v Nitre
Pavilón K, konferenčná miestnosť 1

1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA A TEMATICKÉ VÝSTAVY
Medzinárodný strojársky veľtrh sa bude v Nitre konať už po 25. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené
obrovské množstvo expozícií s najnovšími riešeniami či technológiami zo sveta strojárstva. Súčasťou MSV budú
tento rok sprievodné výstavy Eurowelding, Cast – Ex, EMA, Techfórum a Stavmex - Logitech.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené viaceré ocenenia. Významnou súťažou bude „Inovatívny čin roka
2017“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby
k inovatívnym aktivitám. Pripravená bude tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov

a jedna expozícia. V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka 2017, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu
SR, budú ocenené najlepšie strojárske výrobky za rok 2017 vyrobené na Slovensku.
V tomto roku je súčasťou veľtrhu 5 sprievodných výstav:
EUROWELDING - 24. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie,
CAST–EX - 24. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie,
EMA - 18. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a automatizácie.
TECHFÓRUM - 6. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického
zamerania a konfrontácia ich výstupov s praxou
STAVMEX-LOGITECH – 11. ročník výstavy stavebnej a manipulačnej techniky
Súbežne s MSV bude prebiehať aj medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a
telekomunikácií ELO SYS.
A
B
C
F
K

ELO SYS
ELO SYS
ELO SYS
EMA / MSV
Kongresové centrum

M1
M2
M3
M4
M5

MSV
MSV
MSV
TECHFÓRUM / CAST-EX / MSV
EUROWELDING / MSV

2. NOVINKY NA VEĽTRHU
NOVINKY A NAJVÝZNAMNEJŠIE FIRMY
Medzinárodný strojársky veľtrh je zameraný hlavne na novinky z odvetvia strojárstva. Svojou štruktúrou
zloženou z niekoľkých samostatných sprievodných výstav bývajú expozície nabité novinkami na každom
ročníku. 25. ročník nebude výnimkou a významné firmy z domova aj zo zahraničia na výstavisku predstavia
najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samotné technológie výroby. Nepôjde len o statické ukážky
exponátov ale odborná i laická verejnosť bude môcť na vlastné oči vidieť procesy a chod strojov či prístrojov.
Ďalej budú môcť obdivovať hotové výrobky a spolu so samotnými vystavovateľmi sa poradiť o ich uplatnení,
resp. využití vo výrobných procesoch vlastných firiem. Nové aj existujúce kontakty tak budú mať šancu na
základe hodnotenia kvality priamo v expozícii prerásť do mnohých ďalších rokov nádejných a hlavne úspešných
spoluprác. Medzi najväčšie firmy na veľtrhu sa radia:
4isp, s.r.o., Úvaly; ABB, s.r.o., Bratislava; AMZ Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica; BOSCH REXROTH AG (D);
ELEKTRO PLUS, s.r.o., Sereď; FORMICA spol. s r.o., Nitra; FRONIUS Slovensko, s.r.o., Trnava; Hoffmann
Qulitätswerkzeuge SK, s.r.o., Bratislava; KOVOBEL, a.s., Senica; MAPRO, s.r.o., Orovnica; MIKRON Slovakia,
s.r.o., Bratislava; SCHUNK Intec, s.r.o., Nitra; TRUMPF SLOVAKIA, s.r.o., Košice; O.P.O., s.r.o., Bratislava; Valtec,
s.r.o., Lieskovec.
3. SPRIEVODNÝ ODBORNÝ PROGRAM
SÚŤAŽ O CENY VEĽTRHU, INOVATÍVNY ČIN ROKA 2017, STROJÁRSKY VÝROBOK ROKA 2017
22. mája 2018
Pavilón K
17.30
SÚŤAŽ O CENY VEĽTRHU, INOVATÍVNÝ ČIN ROKA 2017, STROJÁRSKY VÝROBOK ROKA 2017
Každý rok sa v rámci veľtrhu udeľujú aj ocenenia prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného
strojárskeho veľtrhu. Ceny budú udelené aj v rámci tematických výstav EUROWELDING, EMA, CAST-EX
a TECHFÓRUM.
Hodnotenie výrobkov vykoná ako každoročne hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov z oblasti strojárskeho
priemyslu Slovenskej republiky. Hodnotiteľská komisia zaháji svoju činnosť 22. mája 2018 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 22. mája 2018. 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.

Budú vyhodnotené a ocenené aj výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 2017“, Cieľom súťaže o
Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka" je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné
aktivity slovenských podnikateľov. Hodnotiaca komisia, ktorá hodnotila predložené súťažné inovačné projekty
bola zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu priemyselných
výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory a Slovenského živnostenského zväzu.
Zväz strojárskeho priemyslu SR udelí taktiež dňa 22. mája 2018 titul „Strojársky výrobok roka 2017“. Cieľom
súťaže o „Strojársky výrobok roka 2017“ bude vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2017 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.
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA NITRA 2018
23. mája 2018
Pavilón K
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na kooperačné podujatie a
panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská
kooperačná burza NITRA 2018, ktorá sa bude konať dňa 23. mája 2018 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v
Nitre v rámci 25. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.
Slovenská kooperačná burza NITRA 2018 prostredníctvom vopred naplánovaných B2B rokovaní
poskytuje priestor na prezentáciu spoločností a ich výrobného portfólia a na nadviazanie nových obchodných
kontaktov a vzájomnej spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín.
PRACOVNÝ PROGRAM PODUJATIA
09.00
Otvorenie
09.10
Panelová diskusia:
09.10 - 10.25
Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na podporu inovácií
Exkluzívni spíkri :
Martin Ladický, Jaguar Land Rover, IT Manager for Plant Nitra,
Rastislav Gáll, Nemak Europe, Plant Manager,
Alexandra Velická, MH SR, Riaditeľka odboru riadenia operačných programov a metodiky
sekcie štrukturálnych fondov EÚ
Martin Gondár, SmarTech Solutions SK, s.r.o., R&D poradca pre daňový super odpočet,
Ľubomír Šooš, Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, viceprezident ZSP SR, viceprezident
ZAP SR
10.25 - 11.40
Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel
Exkluzívni spíkri:
Andrea Farkašová, MH SR, Riaditeľka Odboru priemyselného rozvoja, sekcia stratégie
Milan Chrenko, MŽP SR, Generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a
medzinárodných vzťahov
Peter Ševce, SEVA, Riaditeľ
Radoslav Markuš, ZSE, Vedúci Corporate Development
Haus Vladimír, Auto-Impex spol. s r.o., Obchodný riaditeľ, člen pracovnej skupiny pre
elektromobilitu a alternatívne palivá MH SR a ZAP
od 11.45
Workshop projektov MH SR a SOPK
12.30 - 14.00
Obed
13.00 - 18.00
B2B podľa vopred naplánovaných harmonogramov
Neoddeliteľnou a atraktívnou súčasťou podujatia sú:
 Panelová diskusia na aktuálne témy: Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na
podporu inovácií / Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel





Seminár a workshop Možnosti podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a
inovácie v gescii MH SR – aktuálne vyhlásené výzvy, ďalšie plánované výzvy v roku 2018 a financovanie v
garancii partnerov MH SR, ČSOB a SOPK
Prezentácia unikátnych prototypov automobilov technológií partnerov podujatia

KONFERENCIA ELECTRON NITRA 2018
24. mája 2018
Pavilón K
Pravidelnou súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je od roku
1997 celoštátna konferencia ELECTRON. Od roku 2011 prebieha priamo v areáli výstaviska Agrokomplex.
Odborné prednášky sú zamerané na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Tejto
konferencie sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Technickej inšpekcie a.s. Nitra ako prednášajúci
a množstvo popredných slovenských a českých výrobcov a distribútorov elektrických prvkov a zariadení.
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. za účasti popredných výrobcov elektrických prvkov a zariadení si Vás
dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu 25. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre na 22. ročník
celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž a údržbu elektrických zariadení.
Program:
08.00 – 08.30 Prezentácia účastníkov v pavilóne K
08.30 – 09.15 Blokovacie zariadenia ochranných krytov, ochranné zariadenia - výber a umiestnenie so
zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela a dobehu pohyblivých častí stroja
09.15 – 09.30 Diskusia: David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra
09.30 – 10.15 Niektoré záludnosti pri vykonávaní revízií jednoúčelových zariadení a vo zvláštnych priestoroch
z pohľadu novo zavádzajúcej STN 33 2000-6: 2017 (ČSN 33 2000-6: ed. 2) v Českej a Slovenskej
republike
10.15 – 10.30 Diskusia: Ing. Miloslav Valena , súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie
súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 11.45 Ochrana pred bleskom a prepätím pre IP kamery (PoE siete)
1) Vonkajšia ochrana pred bleskom
2) Ochrana pred škodlivými účinkami prepätia
11.45 –12.00 Diskusia: Ing. Jozef Daňo , obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 13.35 Ochrana verejného osvetlenia LED svietidiel proti prepätiu. Aktualizácia poznatkov z
vykonaných skúšok o prepäťových ochranách pre LED svietidlá.
13.35 – 13.45 Diskusia: Ing. Jozef Černička, CSc., konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.
13.45 – 14.00 Engineering Base – ako uľahčujeme projektantovi život Matúš Babinec , obchodno-technický
manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.
14.00 – 14.45 Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007
s nadväznosťou na novú STN 33 2000-4-41: 2018
14.45 – 15.00 Diskusia: Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen
klubu ILPC,člen TK 84 elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN
Bratislava
15.00
Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska
KVALITA – TECHNOLÓGIE - DIAGNOSTIKA
24. – 25. mája 2018
Nitra, Technická fakulta SPU v Nitre
Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita - Technológie - Diagnostika“ je vytvoriť priestor na
prezentovanie katedier a ústavov zaoberajúcich sa problematikou kvality produkcie, materiálmi a
technológiami ich spracovania a diagnostiky technických systémov.
Vedecké podujatie je zamerané:

na prezentáciu dosiahnutých výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk a možností
ich transferu do praxe,

na riešenie spoločných problémov v oblasti technicky orientovaného vysokého školstva, vedy a výskumu,



na diskusiu o možnostiach spolupráce pri príprave spoločných projektov a zapojenia sa do aktuálnych
výziev na národnej, resp. EÚ úrovni.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na prezentovanie jednotlivých zúčastnených pracovísk z hľadiska:

personálneho potenciálu,

vedecko-výskumných aktivít,

riešených projektov,

možnosti spolupráce pri príprave nových projektov,

moderného a inovatívneho prístrojového vybavenia,

nových, resp. inovovaných študijných predmetov, postupov a metodík,

akreditovaných študijných programov,

tvorby študijných materiálov.
Hlavné zameranie podujatia je na nasledovné oblasti:
A / KVALITA PRODUKCIE
Systémy manažérstva kvality, environmentálne manažérstvo, manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, manažérstvo ľudských zdrojov, manažérstvo sociálnej zodpovednosti, manažérsky informačný systém,
nástroje a metódy integrovaného manažérstva v organizácií.
B / MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY FORMOVANIA SPOĽAHLIVOSTI TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
Obrobené povrchy, vrstvy odolné proti opotrebeniu, tribologické materiály a povrchové úpravy,
experimentálne metódy v tribológii, spoľahlivosť strojov a zariadení.
C / ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
Moderné metódy a formy údržieb, technická diagnostika, vibrodiagnostika, tribodiagnostika a metrológia
Program medzinárodnej vedeckej konferencie
24.05.2018 - štvrtok
09.00 - 10.00 Registrácia účastníkov podujatia - budova Technickej fakulty, 4. poschodie
10.00 - 10.15 Otvorenie podujatia
10.15 - 12.30 Prezentácie zúčastnených pracovísk
12.30 - 13.30 Obed - Študentský domov A. Bernoláka
13.30 - 15.30 Prezentácie zúčastnených pracovísk
15.30 - 16.30 Prehliadka laboratórií Katedry kvality a strojárskych technológií
17.00 Spoločenské stretnutie účastníkov spojené s neformálnou diskusiou (odchod autobusu od internátu A.
Bernoláka)
25.05.2018 - piatok
Návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
Miesto konania podujatia
Technická fakulta, SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Budova Technickej fakulty, 4 poschodie, zasadačka dekanátu
CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV
23. a 24. mája 2018
Press centrum medzi pavilónmi A – B, Pavilón K
23.5.2018
Miesto: Press centrum,
9.20 – 11.30 Prednášky I. blok:
Jasenák, J. – CZO Trnava: Predstavenie a prezentácia inovácií vo zváraní
Pecha, J. – Tlmače: Zvyšovanie prievarov pomocou nánosov práškov
Jánoš, L. – LMC Bratislava: Inovatívne aplikácie návarov
Obuch, A. – Microstep Bratislava: Skúsenosti s delením vodným lúčom
Šipkovský ,P.. – AP s.r.o.: Inovácie plynov na zváranie – porovnanie vlastností
Pavlík, J.- Henkel Slovensko: Inovatívne produkty a technológie pre zváranie
Nosko M. ÚMMS SAV: Možnosti charakterizácie materiálov
Novák, I. – ÚP SAV Bratislava: Výskum adhezív pre spájanie kovov

Kováč , J.. Microstep Bratislava: Inovatívne delenie plazmou tvarovo členitých povrchov zvarových plôch.
Krajčovič, J.. – Formica Nitra: Inovatívne automatizované zváranie pozdĺžnych zv. spojov
Moravský, M. – KSM Nesvady: Predohrev a žíhanie zvarových spojov inver. zariadeniami
24.5.2018
Miesto: Pavilón K – konferenčná miestnosť č.1
9.20 – 11.30 Prednášky II. blok - Vzdelávanie a certifikácia personálu
Jasenák, J.– CZO Trnava: Poznatky z vydávania preukazov pre profesiu zvárač
Malárik, D.– Zvarex Dubnica nad Váhom: Postavenie zváračského odborníka v praxi
Šikeť, Z. – SES Tlmače: Skúsenosti zo vzdelávania zváračov
Ráchela , R. –Duálna akadémia Bratislava: Význam duálneho vzdelávania a uplatnenie v praxi
Trúchly, J. – SPŠ Trnava: Výpočet a stanovenie nákladov vo zváračskej škole
Bekesi,Z. SOŠ Šahy: Vzdelávanie zváračov pre potreby praxe
Mečiar, S. – ZI Trnava: Analýza koreňových príčin nezhôd vydaných zváračských oprávnení
Humlach ,P. -Krajčovič, J.. –EWM Benešov a Formica Nitra: Inovatívne vzdelávanie pomocou simulátorov
zvárania
Mitašík,R.- Avantle Bratislava: Predstavenie Cechového Informačného Systému v3.0, funkcionality a ďalšia
vízia
PRETEKY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
22. - 25. mája 2018
Voľná plocha E
1. kvalifikačné preteky v zručnosti vedenia vysokozdvižných motorových vozíkov na VI. majstrovstvá Slovenska s
medzinárodnou účasťou sa konajú na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 22. až 25. mája 2018, na
voľnej ploche E. Cieľom podujatia je poukázať na bezpečnosť práce a systém logistiky pri prevádzke motorových
vozíkov.
22. a 23. mája – súťažné jazdy
24. a 25. mája – verejnosť
Podmienky súťaže:

platný preukaz obsluhy motorového vozíka na triedu a druh II. W1

absolvovať vstupný test z bezpečnosti práce s MV

na majstrovstvá Slovenska postupuje prvých desať účastníkov súťaže
4. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO
Vstupné:
7€
Parkovací preukaz areál:
Vstupné zľavnené:
4€
Parkovací preukaz parkovisko AX:
Vystavovateľský preukaz:
16 €
Parkovací lístok pre osobné auto:
Katalóg výstavy:
6€
Parkovací lístok autobus:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu
rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

V Nitre dňa: 17. 5. 2018

48 €
20 €
4€
20 €
do veku 26

