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58. ročníka MSV (vrátane špecializovaných veľtrhov IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX a 

PROFINTECH) sa zúčastnilo 1 711 firiem - najviac od roku 2012 - na obsadenej čistej výstavnej 

ploche vyše 44 000 m2, čo je najviac od roku 2008. Vystavovatelia vykúpili plochu už niekoľko 

mesiacov pred veľtrhom. Boli zaplnené všetky pavilóny výstaviska. Veľtrh registruje taktiež 

rekordnú návštevnosť. Celkový počet návštevníkov prekročil 80-tisíc. Taký záujem o MSV nebol 

posledných sedem rokov. 

Mimoriadne vysoká bola tohtoročná účasť zo zahraničia. Podiel vystavovateľov zo zahraničia dosiahol 

prvýkrát v histórii 50 percent. Firmy pricestovali z 35 krajín sveta, najväčšie zastúpenie mali 

Nemecko, Čína a  Slovensko. Zahraniční návštevníci dorazili z viac než 50 krajín a ich podiel na 

celkovej návštevnosti prekročil 10 percent. Na veľtrh prišli okrem Číny aj početné vládne a obchodné 

delegácie z Indie, Ruska, Bieloruska a, samozrejme, zo Slovenska. 

Partnerskou krajinou veľtrhu MSV 2016 bola Čína, ktorá svojej prezentácii venovala mimoriadnu 

pozornosť. Vo dvoch „čínskych" pavilónoch a v ďalších samostatných expozíciách sa predstavilo 

celkovo 150 popredných čínskych spoločností. Návštevníkov prekvapilo veľkolepé usporiadanie 

čínskeho pavilónu, ktorému dominovali expozície China Railway, Shanghaja, CMEC, provincie Če-

ťiang a ďalších. Oficiálne expozície otvorili aj Kórea, India, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Rusko a 

ďalšie krajiny. 

MSV Brno je už od prvého ročníka v roku 1959 významným miestom prezentácie slovenských 

podnikov. V tomto roku bolo slovenských vystavovateľov najviac po českých, čínskych a nemeckých. 

Veľtrhu sa zúčastnilo 85 slovenských firiem, ktoré obsadili približne 1 400 m2. Najväčšiu slovenskú 

expozíciu mala spoločnosť Železiarne Podbrezová, ktorá vystavovala v rámci nomenklatúrneho celku 

materiály a komponenty pre strojárstvo. Ďalšie veľké stánky mali vystavovatelia obrábacích strojov 

TRENS SK a po roku sa vracajúca spoločnosť MAKINO. Slovenské firmy mali v tomto roku veľký 

záujem tiež o veľtrh plastov PLASTEX, kde bola nováčikom spoločnosť Interplastics a ďalej tu 

vystavovali okrem iných spoločnosti ICOSA, Hrtech, GERGONNE SLOVENSKO, Plastcom, ICS ice 

cleaning systems, Sartech Slovakia alebo Ing. Častulík. Na veľtrhu WELDING sa veľkými stánkami 

prezentovali firmy Messer Eutectic Castolin Slovensko a PRVÁ ZVÁRAČSKÁ. K úplne novým 

vystavovateľom zo Slovenska v tomto roku patrila spoločnosti Setro (materiály a komponenty pre 

strojárstvo), Straaltechniek International Slovakia (veľtrh PROFINTECH) a NAJPI (veľtrh FOND-EX). 

Popri individuálnych expozíciách sa Slovensko prezentovalo tiež spoločnou prezentáciou 

slovenských firiem. Organizátorom oficiálnej účasti bola agentúra SARIO. Súčasťou veľtrhu bol opäť 

aj tradičný Slovenský deň, ktorý sa uskutočnil v utorok 4. 10. 2016 


