
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Medzinárodný strojársky veľtrh 2022 
 

Termín konania: 24. – 26.5. od 9:00 do 17:00 
27.5. od 9:00 do 15:00 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilóny: F, M1, M2, vpE 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 

Partneri: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 
Technická univerzita v Košiciach 

Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR 

Slávnostné otvorenie veľtrhu: 24. 5. o 11:00 v pavilóne F 

Štatistika 
Počet vystavovateľov: 
Počet zastúpených krajín: 
Výstavná plocha: 
Počet návštevníkov: 

 
107 
7 (SK, CZ, PL, HU, DE, IT, AT) 
9886 m2 
6 525 

 

Medzinárodný strojársky veľtrh je jedným z nosných veľtrhov nitrianskeho výstaviska a o jeho 

povesti svedčí aj fakt, že má svoje miesto v kalendári európskych priemyselných veľtrhov 

a výstav.  

27. ročník sa však nerodil ľahko, do jeho organizácie zasiahla pandémia a vojnový konflikt na 

Ukrajine, následný rast cien palív a komodít, ktorý negatívne ovplyvnil celý rad ďalších oblastí, 

akou je i propagácia spoločnosti formou účasti na veľtrhoch a výstavách. V roku 2022 sa 

Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 107 spoločností zo 7 krajín sveta. Veľtrh sa 

konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO).  

Partnerom veľtrhu bola Technická univerzita v Košiciach, ktorá sa prezentovala v pavilóne F 

exponentami vodíkovej technológie. Návštevníci MSV 2022 mali možnosť vidieť prvý 

slovenský nízkotlakový vodíkový autobus RH2, ktorý bol vytvorený v spolupráci so 

spoločnosťou Rošero-P, dekontaminačné zariadenie Emma a Nella a ďalšie výsledky 

inovatívneho výskumu fakulty v zmysle najaktuálnejších trendov Európy a sveta: 3D tlač 

robotom Fanuc, sekvenčnú prevodovku pre superšport autá, implantáty šité na mieru so 

svetovým prvenstvom, či robotickú invazívnu diagnostiku. 

Medzinárodný strojársky veľtrh 2022 v Nitre slávnostne otvoril minister hospodárstva SR 

Richard Sulík spolu s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Stanislavom Kmeťom, 

dekanom Strojníckej fakulty TUKE Jozefom Živčákom, Ľubomírom Šoošom - dekanom 



Strojníckej fakulty STU v Bratislave a zástupcom riaditeľa výstaviska Agrokomplex Ondrejom 

Vaňom. 

 

 

 



Ocenenia Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 
 

Poslaním súťaže je vyzdvihnúť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom 

vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku bola súťaž organizovaná po 24. krát.  

Na vyhodnotení súťaže pracovala 6-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej republiky na čele 

s jej predsedom, pánom  Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a 

viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. 

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022 získali: 

 

Vystavovateľ: SPINEA, s.r.o., Haniska, 

Prešov, SR 

Výrobca: SPINEA, s.r.o., Haniska, 

Prešov, SR 

Názov exponátu:  Vysoko presná 

redukčná prevodovka TwinSpin 

245GH (TS 245 GH) 

 



Za presnú a robustnú konštrukciu redukčnej prevodovky pri zachovaní kompaktných rozmerov, s 

vysokým pomerom výkonu ku hmotnosti a vysokou klopnou tuhosťou. Výrobok nachádza široké 

uplatnenie robotických a priemyselných aplikáciách. 

 

Vystavovateľ:  AMZ Slovakia, s.r.o, 

Považská Bystrica, SR 

Výrobca: Amada Co, Ltd. Kaganawa, 

Japonsko 

Názov exponátu:   VENTIS 3015 AJ Fiber 

Laserové rezacie centrum s 

technológiou LBC 

 

 

Za: Aplikáciu technológie riadeného kmitania laserového lúča. Tým sa výrazne zlepšuje výkon rezania, 

znižuje energetická náročnosť a zvyšuje sa kvalitu rezu. Výrobok nachádza uplatnenie vo všetkých 

technológiách delenia materiálu. 

 

 

Vystavovateľ: ŠVEC a SPOL s. r. o., 

Vráble, SR 

Výrobca: GRIZZLY.SKI s.r.o., Kriváň, 

SR 

Názov exponátu:  Skialpinistické 

viazanie GR OLYMPIC II. Tour 

 

 

Za:  Jednoduché progresívne riešenie založené na využití fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých 

zliatin. Výrobok nachádza uplatnenie v širokej svetovej konkurencie v komplikovanej sofistikovanej 

konštrukcii. 

 



Ceny 7. ročníka tematickej výstavy TECHFÓRUM získali: 

 

Vystavovateľ: Strojnícka Fakulta 

STU Bratislava, SR 

Výrobca: Strojnícka Fakulta STU 

Bratislava, SR 

Názov exponátu: Inovatívne 

technológie elektromobilov s Ail 

system solution 

 

Za: Inovatívnu technológiu elektromobilov s Ail system solution. Riešenie sa vyznačuje plne 

autonómnym riedením 5. úrovne. Originalitou riešenia je aj autonómny pohon všetkých kolies. 

 

  

Vystavovateľ: Strojnícka 

Fakulta TUKE, Košice, SR 

Výrobca: ROŠERO-P s.r.o. 

Strojnícka fakulta TUKE, 

Košice, SR 

Názov exponátu: Prvý 

autobus s nízkotlakovým 

uskladnením vodíka 

 

 

Za: Nízkotlakový metalhydridový uskladňovací systém vodíka s palivovým článkom. Inovatívne 

uplatnenie nachádza v midibusoch MHD. 

 



 

Vystavovateľ: Technická fakulta 

SPU, Nitra, SR 

Výrobca: Technická fakulta SPU, 

Nitra, SR 

Názov exponátu:  Presné meranie 

zloženia plynov vo vybranom 

priestore exteriéru s využitím 

pilotných alebo bezpilotných 

systémov 

 

Za: Minimalizáciu vplyvov vírenia vzduchu pri meraní vybraných plynov a pevných častí v atmosfére 

pomocou dronu. Zariadenie môže byť použitej na presnú kontrolu koncentrácie škodlivých látok v 

ovzduší. 

 

Čestné uznanie za najlepšiu expozíciu 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022 získal: 

Vystavovateľ:        SCHUNK Intec, s.r.o, Nitra, SR 

Za: Estetické riešenie a technickú kompozíciu jednotlivých exponátov. 

 



Cena časopisu STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ za rozvoj strojárskeho priemyslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností sa rozhodol udeliť ocenenie za Najlepšiu vedecko-

technickú prezentáciu na 27. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre Strojníckej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprievodný program Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 
 

Slovenská kooperačná burza – SARIO 

V rámci SKB sa 25. mája 2022 konala konferencia pre odbornú aj laickú verejnosť NOVÝ ROZMER 

ODOLNOSTI PRIEMYSLU. Taktiež sa stretli zástupcovia 51 firiem a inštitúcií a zástupcov ekonomickej 

diplomacie, aby absolvovali tri desiatky B2B rokovaní. Konzultanti agentúry SARIO a zástupcovia 

partnerov podujatia poskytli individuálne konzultácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej 

pomoci, podporovanej účasti na veľtrhoch a výstavách a financovania exportu. 

Konferencia priblížila potrebu inovácií ako nevyhnutnosť schopnosti adaptácie na nové vstupy do 

výroby, vrátane energií, zvyšovanie nezávislosti v zásobovaní výroby a budovanie 

konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Do diskusie o opatreniach, ktoré pomôžu slovenskému 

priemyslu v napojení na iniciatívy EÚ prekonať negatívne dosahy konfliktu na Ukrajine, o novom 

rozmere dlhodobej stratégie znižovania dosahov priemyslu na životné prostredie a o firmách, ktoré sa 

dokážu rýchlo zorientovať a vyťažiť z nej, prijali pozvanie Ján Petrovič, generálny riaditeľ Sekcie 

energetiky, MH SR, Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, ČSOB, Vladimír 

Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Miroslava Remenárová, predsedníčka 

predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR a manažérka pre firemné záležitosti, Jaguar Land Rover 

Slovakia a Michal Zábovský, koordinátor výskumných úloh, Univerzitný vedecký park UNIZA. 

Z DUBAJA DO NITRY sa prišli počas SKB odprezentovať aj tvorcovia unikátnych projektov slovenskej 

vedy, výskumu a technológií, ktoré reprezentovali Slovensko na svetovej platforme Expo 2020 Dubai, 

napr.: koncept vodíkového superšportu MH2, nízkotlakový vodíkový autobus RH2, dekontaminačné 

zariadenie Emma a Nella, SHARVAN Bike, prvý rastúci skladací bicykel či vírnik NISUS, ktorý patrí medzi 

svetovú elitu novej éry vírnikov. 



Súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu bola aj celoštátna konferencia ELECTRON zameraná 

na revízie, projekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení.  

Odborný sprievodný program organizoval aj Cech zváračských odborníkov, tento rok na tému: 

Certifikácia personálu - odborná spôsobilosť pre prax a Zmeny v systémoch kvality pre zváranie 

podľa EN 3834.  

 

 

 

 

 

 

 

 


