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Veľtrhy a výstavy schválené na oficiálnu účasť SR v roku 2006 
 
 

Ruská  federácia 
 
Metalloobrabotka  2006 
 
Zameranie akcie: veľtrh obrábacích strojov 
Termín konania: 23. - 27.5. 2006 
Miesto konania: Moskva 
 
Tento špecializovaný veľtrh sa koná v dvojročnom intervale od roku 1984 a v roku 2006 sa 
uskutoční jeho 9. ročník. Je úzko spätý s aplikáciou progresívnych technológií pri obrábaní 
a spracovaní kovov a uplatňovaní najnovších vedeckých a technických poznatkov 
v technických riešeniach pri výrobe obrábacích strojov a súvisiacich nástrojov a zariadení. 
Hlavným cieľom veľtrhu je konfrontovať parametre špičkových obrábacích technológií 
a umožniť ich bezprostrednú aplikáciu vo výrobných linkách a technológiách ruských 
výrobných závodov. 
 
V Ruskej federácii existujú dobré odbytové možnosti vývozu obrábacej techniky 
a pokračovanie v tradícii z predchádzajúcich období, keď mali československé značky 
významné postavenie v tomto trhovom segmente. České výrobné podniky si už tieto možnosti 
uvedomili a zúčastnili sa predchádzajúceho 8. ročníka národnou expozíciou, ktorej sa 
zúčastnilo 27 vystavovateľov.  
 
V rámci novej stratégie pôsobenia na ruskom trhu  a v zmysle medzirezortnej dohody medzi 
MH SR a  MPO ČR sa na rok 2006 pripravuje na veľtrhu spoločná česko-slovenská   
expozícia výrobcov obrábacích strojov.  
 
V roku 2004 sa veľtrh uskutočnil v piatich výstavných pavilónoch  ZAO Expocentra na 
celkovej ploche 19 tis. m². Veľtrhu sa zúčastnilo 550 vystavovateľov z 23 krajín, z toho bolo 
300 z RF. 
 
 
Slovensko 
 
Autosalón Nitra 2006 
 
Zameranie akcie: medzinárodná výstava osobných, úžitkových  a nákladných vozidiel, 

dopravnej techniky a autopríslušenstva 
Termín konania: 7. - 12.9. 2006 
Miesto konania: Nitra 
 
14. ročník medzinárodného autosalónu, ktorý  si získal významné postavenie 
v stredoeurópskom regióne. Je najvýznamnejšou prehliadkou slovenskej automobilovej scény 
a v súvislosti s expanziou výroby automobilov na Slovensku jeho význam v povedomí 
odborníkov i širšej verejnosti z roka na rok rastie. Spoluorganizátorom veľtrhu je Združenie 
automobilového priemyslu SR a ďalšie profesné a záujmové združenia.  
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Návštevnosť veľtrhu sa pohybuje na hranici 160 tis. návštevníkov, zúčastňuje sa ho 
v priemere 250 domácich a zahraničných vystavovateľov. V roku 2005 bola rozšírená 
výstavná  plocha o nový pavilón s plochou 1 700 m². 
 
 
Bulharsko 
 
Medzinárodný jesenný veľtrh 
 
Zameranie akcie: strojárenstvo, stavebníctvo, energetika 
Termín konania: 25. - 30.9. 2006 
Miesto konania: Plovdiv 
 
Už 60. ročník medzinárodného veľtrhu, ktorý je zameraný na všeobecné strojárenstvo, 
stavebnú techniku  a ďalšie technické odbory. Je najdôležitejším technickým veľtrhom 
v oblasti Balkánu a miestom vytvárania kontaktov pre realizáciu investičných a obchodných 
zámerov v oblasti. Zúčastňuje sa ho v priemere 30 vystavovateľských krajín a  900 
vystavovateľov. Výstavná plocha je cca. 21 tis. m².   
 
Od roku  2004 má oficiálny štatút medzinárodného strojárenského veľtrhu. 
 
 
Česká republika 
 
AUTOTEC 2006 
 
Zameranie akcie: automobilová výroba 
Termín konania: 3. -  7.6. 2006 
Miesto konania: Brno 
 
Medzinárodný veľtrh úžitkových automobilov, dielov, príslušenstva a servisnej techniky 
AUTOTEC sa koná s dvojročnou periodicitou. AUTOTEC 2004 potvrdil svoju pozíciu 
jediného špecializovaného veľtrhu úžitkových vozidiel v krajinách strednej a východnej 
Európy a jedného z piatich svetových oborových veľtrhov zaradených do kalendára 
Medzinárodnej asociácie výrobcov automobilov O.I.C.A.  
 
Veľtrh sa teší zvýšenej pozornosti zahraničia, postupne sa zvyšuje počet zastúpených krajín a 
podiel zahraničných návštevníkov v porovnaní s posledným ročníkom vzrástol zo 4,6 % na 
7,8 %.  Na  veľtrhu AUTOTEC 2004 vystavovalo 21 slovenských subjektov. 
 
Medzinárodný strojárenský veľtrh - MSV 
 
Zameranie akcie: strojárenstvo 
Termín konania: 2. - 6.10. 2006 
Miesto konania: Brno 
 
MSV Brno je jednou z najvýznamnejších všeobecných strojárenských výstav v Európe. 
V roku 2006 sa uskutoční už jeho 48. ročník. Paralelne s touto výstavou prebieha v čase a 
priestoroch konania MSV aj  medzinárodný veľtrh obrábacích a tvarovacích strojov. 
Slovenská republika tradične patrí k najväčším vystavovateľom na MSV Brno. 
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V roku 2005 sa MSV Brno zúčastnilo viac ako 105 slovenských vystavovateľov na výstavnej 
ploche 2,2 tis. m² a účasťou slovenských firiem sa SR zaradila za SRN na druhé miesto medzi 
zahraničnými účastníkmi.  
 
 
Francúzsko 
 
EUROSATORY 
 
Zameranie akcie: veľtrh špeciálnej techniky 
Termín konania: 12. - 16.6. 2006 
Miesto konania: Paríž 
 
Medzinárodný  veľtrh  pozemnej a letecko-pozemnej obrany  sa koná s dvojročnou 
periodicitou. Vystavovatelia majú možnosť reagovať na ponuky a potreby subdodávateľov 
a obchodných partnerov v oblasti špeciálnej techniky, ktorých aktivity sú zamerané na  
vybavenie moderných armád a obraných síl humanitného  charakteru a na boj  proti 
terorizmu.  
 
V slovenskom stánku v roku 2004 bolo zastúpených 5 podnikateľských subjektov, ktorí sa 
zaradili medzi 599 zahraničných vystavovateľov na celkovej výstavnej ploche cca. 45 tis. m². 
Veľtrh navštívilo celkom 61. tis. návštevníkov.  
 
MIDEST 
 
Zameranie akcie: subkontraktačný veľtrh 
Termín konania: november 2006 
Miesto konania: Paríž 
 
Je to najdôležitejší subkontraktačný veľtrh strojárenskej výroby, spracovania plastov, 
elektroniky a energetiky. Súbežne s akciou sa konajú dve ďalšie paralelné podujatia 
EUROPLAST – výstava plastovej a gumárenskej výroby a MAITENANCE EXPO – výstava 
údržbárenskej techniky v priemysle. 
 
Výstavy sa zúčastňuje na celkovej ploche 70 tis. m˛ priemerne 2000 vystavovateľov zo 60 
krajín. Na veľtrhu sa v roku 2004,  okrem predstaviteľov Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií a obchodu, prezentovali niektoré slovenské firmy pôsobiace v oblasti 
automobilového a elektrotechnického priemyslu.  
 
Grécko 
 
DEFENDORY 
 
Zameranie akcie: veľtrh špeciálnej techniky 
Termín konania: 3. - 7.10. 2006 
Miesto konania: Atény 
 
14. ročník podujatia, ktoré  sa koná s dvojročnou periodicitou. Ide o výstavu zbrojnej techniky 
a vybavenia pre ozbrojené sily, na ktorej sa v  r.2004 zúčastnilo 785 vystavovateľov z 34 
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krajín a navštívili ju delegácie a odborníci z 90 krajín. Ide o výstavu strategického  významu, 
vzhľadom na  prítomnosť návštevníkov z juhovýchodnej Európy a z oblasti Blízkeho 
východu, ale aj z iných krajín Európy, Ázie a Afriky. Výstavy sa pravidelne zúčastňujú aj 
slovenské spoločnosti (Združenie obranného priemyslu SR).  
 
Produkcia v oblasti špeciálnej techniky je jednou z  perspektívnych oblastí spolupráce medzi 
SR a Gréckom.  
 
 
Holandsko 
 
ESEF  2006 
 
Zameranie akcie: strojársky kontraktačný veľtrh 
Termín konania: 14. - 17.3. 2006 
Miesto konania: Utrecht 
 
Subkontraktačný veľtrh ESEF je určený pre odbornú verejnosť a je  zameraný predovšetkým 
na strojárenstvo, opracovanie kovov, výrobu plastov a gumených výrobkov pre priemysel, 
elektronické zariadenia v priemyselnej výrobe, povrchové a antikorózne úpravy 
a automatizáciu výrobných procesov. Koná sa s dvojročnou periodicitou. 
 
V r. 2004 sa veľtrhu zúčastnilo 590 vystavovateľov z 19 krajín a veľtrh navštívilo 36 tis. 
návštevníkov z radov odbornej verejnosti. Posledná efektívna účasť SR na veľtrhu bola v r. 
2002. 
 
 
Chorvátsko 
 
Medzinárodný jesenný veľtrh 
 
Zameranie akcie: všeobecný veľtrh 
Termín konania: 13. - 18.9. 2006 
Miesto konania: Záhreb 
 
82. ročník všeobecného veľtrhu zameraného najmä na strojárenskú výrobu, stavebné 
materiály, energetiku, potravinárstvo a poľnohospodárstvo. Ide o najväčší veľtrh v regióne, 
ktorý každoročne rozširuje svoje zameranie na nové špecializované oblasti.  
 
Oficiálna prezentácia SR má na tomto podujatí dlhoročnú tradíciu a doteraz bola 
účastníckymi subjektmi hodnotená veľmi pozitívne. 
 
Litva  
 
BALTTECHNIKA 
 
Zameranie akcie: strojárenstvo, energetika, elektrotechnika 
Termín konania: 23. - 26.5. 2006 
Miesto konania: Vilnius 
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14. ročník významného priemyselného veľtrhu  v pobaltskom regióne. Prevládajúce sektory 
zamerania sú strojárenstvo, energetika, elektrotechnika, nové technológie, subdodávky. Ide 
o teritórium, kde sa SR angažovala doteraz výstavnícky len vo veľmi obmedzenej miere, 
existujú však reálne predpoklady na intenzívny rozvoj hospodárskej spolupráce i smerom na  
škandinávske krajiny. 
 
V roku 2005 sa veľtrhu zúčastnilo 198 vystavovateľov z 11 krajín.  
 
 
Maďarsko 
 
INDUSTRIA 
 
Zameranie akcie: priemyselný veľtrh  
Termín konania: 16. - 19.5. 2006 
Miesto konania: Budapešť 
 
14. medzinárodný priemyselný veľtrh. Hlavná orientácia veľtrhu je na strojárenskú 
a elektrotechnickú výrobu. V roku 2005 sa ho zúčastnilo 600 vystavovateľov z 19 krajín, ktorí 
vystavovali na ploche cca 13 tis. m². Súčasťou veľtrhu sú aj subkontraktačné činnosti 
a finančné a ekonomické služby. Na veľtrhu bolo celkom 59 kolektívnych expozícií a 121 
zahraničných vystavovateľov, ktorí reprezentovali celkom 194 firiem.  
 
 
Nemecko 
 
HANNOVER  Messe 
 
Zameranie akcie: technický veľtrh  
Termín konania: 24. - 28. 4.  2006 
Miesto konania: Hannover 
 
Je najvýznamnejším svetovým veľtrhom orientovaným na priemyselné technológie.   
V budúcom roku sa bude zameranie veľtrhu koncentrovať na energiu a súvisiace problémy jej 
racionálneho využitia a na automatizáciu v priemysle.  
 
V roku 2005 sa veľtrhu zúčastnilo  na ploche 66,3 tis. m² cca 6000  vystavovateľov zo 60 
krajín, pričom najväčšími vystavovateľmi boli Taliansko, Čína a Ruská federácia. Nemecko 
zastupovalo 3205 vystavovateľov. V oficiálnom stánku SR v gescii MH SR sa prezentovalo 9 
podnikov a 11 podnikov malo svoje samostatné expozície. Analýza doterajšej prítomnosti SR 
na veľtrhu ukazuje  naliehavú potrebu zvýšenia prezentácie SR a rezortu hospodárstva 
zväčšením a zatraktívnením oficiálnej expozície. 
 
Z 2006  
 
Zameranie akcie: subkontraktačný veľtrh pre automobilový priemysel  
Termín konania: 20. - 22.6. 2006 
Miesto konania: Lipsko 
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V roku 2006 sa uskutoční 7. ročník tohto medzinárodného  subkontraktačného veľtrhu 
dielcov, komponentov, modulov a technológií pre automobilový priemysel, ktorý sa postupne 
profiluje ako najdôležitejší  európsky veľtrh tohto typu. 
 
V roku 2005 sa ho zúčastnilo 462 vystavovateľov, z toho 31% zahraničných z 24 krajín. 
V oficiálnom stánku SR  prezentovalo svoju exportnú ponuku 6 slovenských firiem.  
Charakter veľtrhu a hodnotenie slovenskej účasti v roku 2005 vyzneli do jednoznačnej 
požiadavky realizovať oficiálny stánok SR podľa možnosti na väčšej výstavnej ploche 
i v budúcom ročníku. 
 
 
Poľsko 
 
Medzinárodný veľtrh priemyselných technológií a investícií 
 
Zameranie akcie: priemyselné technológie 
Termín konania: 19. - 22.6. 2006 
Miesto konania: Poznaň 
 
Ide o najväčší strojárenský medzinárodný veľtrh v Poľsku, ktorý je orientovaný na nové 
technológie v oblasti energetiky, technologických zariadení a obrábacích  strojov. Na veľtrhu 
sa pravidelne zúčastňuje viac ako 950 vystavovateľov z Poľska a zo zahraničia. V roku 2005 
sa veľtrhu zúčastnila oficiálnym stánkom i SR, pričom sa ho aktívne zúčastnili i ďalšie 
samostatne vystavujúce  slovenské subjekty. 
 
Veľtrh patrí k výstavným podujatiam o ktoré je zo strany slovenskej podnikateľskej sféry 
najväčší záujem. 
 
 
Rumunsko 
 
TIB 2006 
 
Zameranie akcie: technický veľtrh 
Termín konania: 3. - 7.10. 2006 
Miesto konania: Bukurešť 
 
Najdôležitejší technický veľtrh v Rumunsku, ktorý pokrýva všetky sektory rozhodujúcich 
priemyselných výrob. Okrem strojárenskej výroby a metalurgie je zastúpená i energetika, 
elektronika, chemická výroba a ďalšie technológie.  
 
Výstavná plocha predstavuje  46 tis. m², veľtrhu sa zúčastňuje cca 1000 vystavovateľov, 
z toho 60 % domácich a 40 % zahraničných. Doterajšie zastúpenie SR bolo nevýrazné, 
v regióne je potrebné  posilniť naše pozície. 
 
Srbsko a Čierna hora 
 
Belehradský veľtrh 
 
Zameranie akcie: technický veľtrh 
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Termín konania: 16. - 20. 5. 2006 
Miesto konania: Belehrad 
 
51. ročník medzinárodného veľtrhu techniky, na ktorom sa zúčastňujú firmy z okolitých 
krajín regiónu a ďalších najmä európskych krajín. Sektorovo je veľtrh  zameraný najmä na 
strojársky, elektrotechnický a chemicko-gumárenský priemysel. 
 
Počas  49. ročníka vystavovalo na   ploche 23 tis. m² vyše 1 000 vystavovateľov, z toho cca 
600 zahraničných spoločností. Národné expozície malo už tradične Chorvátsko (50 firiem), 
Česká republika (41 firiem – na ploche takmer 1000 m ², pričom účasť českých firiem bola 
organizovaná za podpory MPO ČR a agentúr Czechtrade a Czechinvest), Ruská federácia, 
Slovinsko, Nemecko. Srbský trh je perspektívny pre presadenie sa našich firiem. 
 
Španielsko 
 
BIEMH - Bilbao 
 
Zameranie akcie: medzinárodný strojárenský  veľtrh 
Termín konania: 6. - 11.3. 2006 
Miesto konania: Bilbao 
 

Bilbao patrí so svojím výstavným areálom k najvýznamnejším veľtržným centrám 
v Španielsku, pričom sa tu v dvojročnom intervale konajú veľké medzinárodné strojárenské a 
technologické veľtrhy. Ide o významné výstavné podujatia medzinárodného charakteru a 
BIEMH sa postupne stáva v sektore strojných zariadení a náradia jedným z najdôležitejších 
európskych podujatí. 

V roku 2004 výstavu navštívilo 43 855 profesionálnych návštevníkov, celkový počet 
vystavovateľov predstavoval 1 941 z cca. 40 krajín, na ploche  60 040 m². Počet zúčastnených  
firiem 841. 
 
Švajčiarsko 
 
Swisstech 2006 
 
Zameranie akcie: technický  veľtrh 
Termín konania: 14. - 17.11. 2006 
Miesto konania: Bazilej 

 
13. ročník medzinárodného  veľtrhu komponentov, systémových riešení a služieb 
v dodávateľskom priemysle, ktorý sa koná s dvojročnou periodicitou.  Prevládajúce sektory 
zamerania sú: stroje, prístroje a zariadenia, priemysel kovov, elektrotechnika, elektronika, 
komunikačná technika, priemysel umelých hmôt, lekárska technika, chemický priemysel, 
vrátane farmaceutického a kozmetického, jemná mechanika a optika, automobilový 
priemysel, obranná a bezpečnostná technika, potravinársky a lahôdkársky priemysel, stavebný 
priemysel a ďalšie odvetvia. 
 
SR doteraz na odborných veľtrhoch  vo Švajčiarsku chýbala, čo sa prejavuje aj na nízkom 
obchodnom obrate a celkovom postavení našej krajiny vo Švajčiarsku. 
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Taliansko 
 
SMAU 2006 
 
Zameranie akcie: veľtrh informačných a komunikačných technológií 
Termín konania: 18. - 22.10. 2006 
Miesto konania: Miláno 

43. veľtrh informačných a komunikačných technológií je druhým najväčším svetovým 
komunikačným veľtrhom. SMAU spojil ako jeden z prvých veľtrhov tohto typu rôzne odbory 
digitálnej spoločnosti: telekomunikácie, IT, audiovizuálnu techniku a spotrebnú elektroniku. 
V roku 2005 je po prvý raz rozdelený na 3 oddiely: SMAU Business, SMAU Consumer 
a SMAU e- Government. 

Na veľtrhu sa zúčastnilo 900 vystavovateľov, z toho 200 zahraničných z 30 krajín (r. 2004). 
Návštevnosť 360 tis. návštevníkov a 53 tis. účastníkov z radov odbornej verejnosti.  

  
 
Ukrajina  
 
AQUA THERM 
 
Zameranie akcie: technický veľtrh 
Termín konania: 10.- 13.5. 2006 
Miesto konania: Kyjev 

 
Výstava je zameraná na systémy a výrobky z oblasti vykurovania, ventilácie, klimatizácie, 
vodovodných a kanalizačných systémov, čerpadiel a ostatných technológií a zariadení pre 
oblasť vzduchotechniky a rozvodov vody. 
 
Na 7. ročníku v roku 2005 sa zúčastnilo 12 vystavovateľov zo SR, ktorí pozitívne hodnotili 
získané kontakty, ako aj záujem odbornej ukrajinskej verejnosti.  Pre ročník 2006 sa odporúča 
zvýšiť výstavnú plochu, ktorá bola v roku 2005 z dôvodu vysokého počtu slovenských 
vystavovateľov nedostatočná.     
 

 


