
Vážení obchodní partneri,

podobne, ako v rokoch 2008 – 2009 aj teraz čelíme veľmi vážnym výzvam. Dnes o to horším, že sa dotýkajú každého z nás, 
výzvam priamo ohrozujúcim krehkú stabilitu sveta. 
Napriek ťažkostiam, ktorým momentálne čelíme v strojárstve a ďalších odvetviach priemyslu, dokážeme v rámci možností 
pokračovať v práci a tam, kde to práve objektívne nie je možné, robiť potrebné kroky k udržaniu životaschopnosti firiem.
Redakcia a celý tím časopisu Strojárstvo/Strojírentví predovšetkým vďaka vašej podpore od začiatku roka pracuje v obvyklom 
rytme. Príkladom je aj aprílové vydanie! Ste spolutvorcami magazínu viac ako 23 rokov. Potreba informovanosti a zdieľanie 
poznatkov a postrehov priamo z prostredia firiem nám všetkým pomáha. To máme overené praxou. 
Pandémia prejde, kríza pominie. Buďme pripravení na úspešný reštart. Sme dlhé roky vašou informačnou platformou, boli sme ňou pred 12 rokmi a verím, 
že ňou sme aj dnes. Informujme našich čitateľov o svojich plánoch, oni potrebujú objektívne informácie od zdroja. V tejto napätej dobe má každá pozitívna 
informácia cenu zlata. V budúcnosti sa nám to dvojnásobne vráti.
Vážení priatelia, ďakujeme za podporu. Vzájomná dôvera a ústretovosť nám aj tentoraz pomôžu prekonať prekážky!
Želám pevné zdravie vám, vašim rodinám a spolupracovníkom za celý pracovný tím časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne riešenia
Redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství – váš informačný partner, pružne reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti so zrušením májových 
veľtrhov MSV a ELO SYS v Nitre.
Vlastným odhadom sme prišli k číslu, že 350 až 400 firiem začiatkom roka 2020 uvažovalo o možnej účasti na najvýznamnejšom slovenskom 
veľtrhovom podujatí.
Veľa z vás, šéfovia firiem, manažéri obchodu a marketingu v Česku, na Slovensku aj v okolitých krajinách, pripravovalo plány účasti na Nitru. Novinky, 
inovácie určené na prezentáciu svojej firmy ste pripravovali s pocitom zodpovednosti s cieľom dokázať, že tá vaša firma niečo v strojárskej, či 
elektrotechnickej brandži znamená! Toto úsilie by nemalo ostať zmarené ani pandémiou! Mali by ste odoslať jasný odkaz, že aj napriek „vis maior“– 
vyššej moci – sme v kondícii, máme produkt, novinku, službu či riešenie technologického alebo technického problému, a dokážeme prejsť aj týmto 
nepriaznivým obdobím!

Sme vašou alternatívou
Vaša prezentácia v májovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství ponúka alternatívu! Sme ňou my, redaktori a obchodní manažéri a produkt 
tvorený s vami – časopis, resp. jeho alternatíva na strojárskom portáli www.engineering.sk, či Stroj@rsky spravodaj.
Sme istota, že jarné prezentácie strojárov a elektrotechnikov nájdu svojich respondentov!
Bližšie v edičnom zámere na ďalšej strane, resp. v e-mailovej komunikácii s našimi obchodnými manažérmi a redakciou.

Antónia Franeková
riaditeľka vydavateľstva MEDIA/ST
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Hlavná téma vydania – MSV a ELOSYS Nitra
•	 Májové	vydanie	venujeme	predstaveniu	noviniek,	ktoré	mali	byť	širokej	verejnosti	prezentované		

na	zrušenom	Medzinárodnom	strojárskom	veľtrhu	a veľtrhu	Elosys.
•	 Edičný	zámer	korešponduje	s tradičným	odborovým	členením	veľtrhu.

MSV
•	 Obrábacie	a tvárniace	stroje
•	 Náradie,	nástroje
•	 Stroje	a technológie	pre	kovovýrobu
•	 Vzduchotechnika,	pneumatické	prvky,	

kompresory
•	 Ložiská,	hydraulické	prvky,	mazacia	technika
•	 Stroje	pre	chemický,	gumárenský	a plastikársky	

priemysel

EUROWELDING
•	 Zváranie	a technológie	pre	zváranie

CAST-EX
•	 Zlievanie
•	 Hutníctvo
•	 Metalurgia

EMA
•	 Elektrotechnika
•	 Meranie
•	 Automatizácia

LOGITECH
•	 Logistika
•	 Manipulačná	technika

ELO SYS
•	 Elektrotechnika	a elektronika
•	 Energetika	a vykurovanie
•	 Telekomunikačná	a rádiokomunikačná	

technika
•	 Signalizačná	a zabezpečovacia	technika
•	 Obnoviteľné	energetické	zdroje
•	 Elektromobilita

Ďalšie témy vydania
•	 Chemický	a gumárenský	priemysel

Guma, plasty, netradičné materiály – ich opracovanie – stroje a náradie
•	 Hutníctvo	a ťažké	strojárstvo,	zlievarenstvo	a ťažobný	priemysel	

Prezentácie firiem, noviniek z odborov
•	 Povrchové	úpravy	

Technológie, diagnostika, riešenie problémov priemyselnej praxe
•	 Bezpečnostná	technika	a technológie
•	 Automobilový	priemysel

Novinky, aktuality, technológie

Pravidelné rubriky
•	 Okrúhly	stôl	–	anketa:	„Ako	ovplyvnili	opatrenia	prijaté	na	zamedzenie	šírenia	koronavírusu	vaše	

podnikanie?“
•	 Fórum	manažéra	–	miesto	pre	úspešného	manažéra
•	 Aktuality	z domova	–	zo	sveta
•	 Zaujímavosti	vedy	a techniky
•	 Ekonomiky	sveta
•	 Obrábacie	stroje	–	nástroje	–	náradie
•	 Informačné	a komunikačné	technológie
•	 Stroje	a technológie

Termíny
•	 Redakčná	uzávierka:	24.	4.
•	 Inzertná	uzávierka:	27.	4.


