
UŽ 27 ROKOV NAJČÍTANEJŠÍ 
STROJÁRSKY MAGAZÍN

Strojárstvo/Strojírenství je časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú  
o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným 
odborným témam, vytvára priestor na publikačnú činnosť strojárskych 
odborníkov z praxe, vedeckých inštitúcií a univerzít. Okrem prezentácií 
firiem, venuje časopis priestor názorom top manažérov, aktuálnym 
informáciám z domova a eurozóny. Významnú pozornosť venuje 
automobilovému priemyslu, logistike, robotike a informačným 
technológiám. Pravidelne prináša informácie z veľtrhov a výstav 
a aktuálne technické novinky z celého sveta. Na stránkach časopisu 
Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je na trhu už 27. rok, nájdete množstvo 
ďalších aktualít z hospodárskeho života v SR, ČR i z ďalších štátov EÚ, 
zaujímavé témy, rozhovory, reportáže i analytické články. 
Časopis je distribuovaný v SR, ČR a v krajinách EÚ,  
najmä na významných veľtrhoch.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ČASOPISU  
A PROFIL ČITATEĽA 2023

Strojárstvo 40 %
Automatizácia a robotizácia 15 %
Automobilový priemysel 11 %
Informačné technológie 9 %
Elektronika, elektrotechnika 4 %
Zváranie 4 %

Vrcholový manažment  40 %
Stredný manažment  25 %
Zamestnanci  15 %
Študenti  15 %
Ostatní  5 %

Slovenská republika  45 %
Česká republika  45 %
Ostatné krajiny  10 %

ČÍTANOSŤ
Podľa prieskumu trhu číta časopis 40 – 60 tisíc čitateľov. Časopis vychádza aj v elektronickej 
verzii, kde si ho mesačne prečíta ďalších cca 15 – 20 tisíc čitateľov.

DISTRIBÚCIA
SR: MediaPrint-Kappa Pressegrosso, a. s., PrNS, a. s., Bratislava
ČR: Mediaprint&Kapa Pressegrosso, s. r. o., Digital ICT s. r. o., PrePay s. r. o.
Čerpacie stanice PHM, predplatitelia, odborníci v oblasti strojárstva a ostatného priemyslu, 
časopis pravidelne prezentujeme na výstavách, veľtrhoch, Dňoch otvorených dverí,
konferenciách a firmených podujatiach.

ŠPECIFIKÁCIA
Periodicita: mesačník (vychádza 1. týždeň v mesiaci)
Formát: 215 x 297 mm
Počet strán: 80 — 120
Farebnosť: plná farba (F4)
Papier obálka: 200 g MegaZanders
Vnútorné strany: 100 g Ouvertura
Cena výtlačku: 4 € (vrátane DPH a poštovného)
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Meracia technika 4 %
Povrchové úpravy 3 %
Logistika 3 %
Chemický priemysel 3 %
Tribológia 2 %
Ostatní 2 %



EDIČNÝ ZÁMER NA ROK 2023

FEBRUÁR
OBRÁBACIE A TVÁRNIACE STROJE
NÁRADIE A NÁSTROJE

•   Výroba ložísk – technológia, konštrukcia, 
testovanie, predaj

•   Hydraulické a pneumatické pohony – výroba 
a využitie

•   Umiestnenie PF 2023 strojárskych 
a priemyselných firiem

•   Automobilová výroba – novinky, výroba 
a predaj automobilov

•   Kvalita výrobkov, normy, skúšobníctvo
•   Obrábacie a tvárniace stroje – výroba, predaj, 

servis, využitie
•   Špeciálne stroje na obrábanie – 

elektroerozívne 
stroje, ohraňovacie lisy, delenie a obrábanie 
materiálov

•   Repasované stroje, údržba strojového parku
•   Logistika – skladovanie, špedičné služby, 

úžitkové automobily
•   Obaly pre stroje a zariadenia
•   Dizajn v strojárstve

MAREC
ŠPECIÁLNE VYDANIE K VEĽTRHU AMPER

TRIBOLÓGIA A TRIBOTECHNIKA
ROBOTIKA, DIGITALIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA
MERACIA TECHNIKA

•   Digitalizácia, IKT vo výrobnej praxi
•   Oleje, mazivá, priemyselné plyny – predaj, 

užitie, poradenstvo, servis
•   Priemyselná ekológia – recyklácia
•   Automobilová výroba – nové technológie, 

inovačné postupy v automobilovej výrobe, 
elektronika

•   Stavebné stroje a mechanizmy
•   Metrológia, Meracie a regulačné zariadenia 

a systémy, elektrické pohony
•   Riadiace systémy pre stroje a zariadenia
•   Udržateľná výroba
•   Údržba, servis a bezpečnosť technických 

zariadení
•   Pozvánky firiem na veľtrh AMPER

APRÍL
PREDVEĽTRHOVÉ VYDANIE K MSV NITRA

ZVÁRANIE A DELENIE MATERIÁLOV
LASEROVÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE
PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL, KOMPOZITY

•   Predstavenie noviniek na MSV Nitra
•   Chemický a gumárenský priemysel: guma, 

plasty, 
netradičné materiály – ich opracovanie – stroje 
a náradie

•   Hutníctvo a ťažké strojárstvo, zlievarenstvo 
a ťažobný priemysel – prezentácia firiem, 
noviniek z odborov

•   Povrchové úpravy – technológie, diagnostika, 
riešenie problémov priemyselnej praxe

•   Bezpečnostná technika a technológie
•   Automobilový priemysel – aktuality, 

technológie
•   Pozvánky firiem na veľtrh Stainless

MÁJ
ŠPECIÁLNE VYDANIE K MSV NITRA

VÝROBA FORIEM
ADITÍVNA VÝROBA, PRÁŠKOVÁ METALURGIA

•   Pozvánky do stánkov, predstavenie 
vystavujúcich 
firiem a produktov

•   Rozhovory s manažérmi k MSV Nitra
•   Náradie na obrábanie kovov a netradičných 

materiálov, predaj, služby – servis
•   Trendy v obrábaní – aktuality
•   Automobilová výroba – aktuality, 

technické novinky, predaj
•   Elektrotechnika a elektronika

JÚN
POVEĽTRHOVÉ VYDANIE MSV NITRA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DIGITALIZÁCIA, INFORMAČNÉ
A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

•   Reportáže, spravodajstvo, novinky a firemné 
prezentácie z MSV Nitra

•   Digitálna továreň, Preventívna údržba,  
CAD/CAM systémy, PDM systémy,  
ERP systémy, PLM, PLC

•   Ručné náradie a nástroje – zámočnícke 
náradie

•   Riadiaca technika, softvér
•   Obranná a bezpečnostná technika
•   Pozvánky firiem na veľtrh AUTOMATICA

JÚL / AUGUST
SKLADOVANIE A LOGISTIKA
AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIKA
VÝROBA LOŹÍSK

•   Obalová technika
•   Špedičné služby
•   Hydraulika, pneumatika, lineárne pohony
•   Metrológia, meracie zariadenia
•   Agrostrojárstvo, potravinárske strojárstvo,
•   Chemický priemysel – výrobky chemického 

priemyslu pre strojárstvo
•   Železničné strojárstvo – technika, 

elektrotechnika, technológie
•   Automobilový priemysel – autokomponenty
•   Informačné technológie v strojárstve

SEPTEMBER
PREDVEĽTRHOVÉ VYDANIE K MSV BRNO

OBRÁBACIE A TVÁRNIACE STROJE
NÁRADIE A NÁSTROJE

•   Náradie a nástroje (aj špeciálne) 
na kovoobrábacie, predaj, servis, poradenstvo

•   Tribológia a tribotechnika – oleje, mazivá, 
priemyselné plyny

•   Automobilová výroba – výrobky a technológie 
z plastov

•   Zváranie a delenie materiálov, technika, 
technológie

•   Údržba a renovácia obrábacích strojov
•   Hardvér a softvér pre CNC stroje
•   Pozvánky firiem na MSV Brno
•   Pozvánky firiem na veľtrh EMO Hannover

OKTÓBER
ŠPECIÁLNE VYDANIE K MSV BRNO

ÚDRŽBA A SERVIS
PLASTIKÁRSKY A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL
HYDRAULIKA A PNEUMATIKA, POHONY

•   Vystavované exponáty, predstavenie 
vystavujúcich firiem, rozhovory,  
postrehy, aktuality

•   Ručné náradie
•   Priemyselný softvér
•   Materiály a komponenty pre strojárstvo
•   Preventívna údržba
•   Vybavenie priemyselných hál, 

vzduchotechnika
•   Pozvánky firiem na MSV Brno

NOVEMBER
POVEĽTRHOVÉ VYDANIE MSV BRNO

TRIBOLÓGIA A TRIBOTECHNIKA
ZVÁRANIE A DELENIE MATERIÁLOV
LASEROVÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE
ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA
MERACIA TECHNIKA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

•   Reportáže, spravodajstvo,  
novinky a firemné prezentácie  
z MSV Brno

•   Energetika a energetické strojárstvo
•   Ťažobný priemysel, hutníctvo
•   Moderné – alternatívne energetické 

technológie (bioplyn, biomasa, solárne, 
veterné a vodné technológie)

•   Automobilový priemysel – elektrotechnika, 
elektronika, e-mobilita

•   Bezpečnosť práce, požiarna technika,  
údržba výrobných priestorov,  
vykurovanie výrobných hál

DECEMBER / JANUÁR
AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA
ADITÍVNA VÝROBA, PRÁŠKOVÁ METALURGIA
DIGITALIZÁCIA, INFORMAČNÉ
A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

•   Trendy v robotizácii, predaj, servis 
automatizačných a robotických systémov

•   3D tlač
•   Digitálna továreň, Preventívna údržba, CAD/

CAM systémy, PDM systémy, ERP systémy, 
PLM, PLC

•   Výroba foriem
•   Banky a financie, lízing strojov a strojárskych 

zariadení
•   Umiestnenie PF 2024 strojárskych firiem
•   Chemický priemysel a výroba
•   Automobilová výroba – výroba motorov 

a motorových komponentov
•   Priemyselná ekológia
•   Inovácie – nekonvenčné technológie
•   Telekomunikačná a výpočtová  

technika

Pravidelné rubriky:  Stroje a technológie – inovácie • Automobilový priemysel • Automatizácia a robotizácia • Obrábacie a tvárniace stroje  
• Priemyselná ekológia • Logistika • Alternatívne pohony a zdroje • Tribológia a tribotechnika • Veľtrhy a výstavy • Banky a financie • Fórum manažéra  
• Pri okrúhlom stole • Téma • Aktuálne z domova • EuroInfo • Zaujímavosti vedy a techniky • Informačné technológie • Ekonomika • Ekonomiky sveta  

• Manažérske inšpirácie • Burza • Technické novinky • Veda, výskum, granty, projekty na vysokých školách • Aplikovaný výskum  
• Strojárstvo Extra – príloha vedeckých a odborných článkov

Uzávierka aktuálneho čísla je vždy 20. dňa 
predchádzajúceho mesiaca. 
Distribúcia do 10. dňa v aktuálnom mesiaci.


