
Stroje na spracovanie plastov a gumy 

Odborná exkurzia pre slovenských odborníkov do Nemecka 

18.-22. november 2019 
Mníchov - Nemecko 

Organizátor : 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
Suché mýto 1   /   SK-811 03 Bratislava 

Adriana Petesová 
Tel.: +421 2 2085 0627  /  E-mail: petesova@dsihk.sk 
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Odborná exkurzia je určená pre odborníkov a expertov zo slovenských firiem/
spoločností alebo inštitúcií, ktorých zaujímajú najnovšie technológie v oblasti plas-
tikových a gumárenských strojov. Od odborníkov z Nemecka získate aktuálne in-
formácie o inovatívnych technológiách a know-how v tejto oblasti a máte možnosť 
výmeny skúseností a priameho nadviazania kontaktov s predstaviteľmi navštíve-
ných firiem/spoločností a inštitúcií.  

Podujatie je organizované s podporou Bavorského štátneho ministerstva hospo-
dárstva, regionálneho rozvoja a energetiky, v rámci programu "Bavaria - Fit for 
Partnership" -  medzinárodného programu ďalšieho vzdelávania Bayern Internatio-
nal. 

Bližšie informácie o podujatí, ako aj podmienky účasti nájdete v priloženej záväznej 
prihláške. Prihlásenie na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 27. septembra 
2019. Počet miest je obmedzený. Vyplnenú prihlášku prosím zašlite e-mailom  
na adresu organizátora. 
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Program odbornej exkurzie* 

Štvrtok, 21. november 2019                                                                                                   

do 08:00 check-out z hotela, presun 

TBA Návšteva firmy SAR Elektronic GmbH   Gunzenhausen                  
 (automatizácia pri výrobe a spracovaní plastov) 

TBA Krátke prezentácie +B2B rozhovory             Augsburg                                                                     
 s vybranými bavorskými firmami a spoločnosťami                                                          
 (cca. 5-10 firiem)       

TBA Check-in v hoteli, večera, indiv. program    Mníchov 

                                                                                                                                                                       
Piatok, 22. november 2019  

do 08:00 check-out z hotela, presun 

TBA  Návšteva firmy Tebis AG                                                 Martinsried                                               
 (efektivita procesov a softvér v oblasti spracovania plastov)   

TBA Záverečné podujatie v priestoroch Bavorského Mníchov                                                       
 štátneho ministerstva hospodárstva, regionálneho                                                 
 rozvoja a energetiky          

TBA Voľný čas v Mníchove a koniec odbornej exkurzie 

cca 16:00 Odchod/odlet z Mníchova                                                                       
 (informácie budú ešte upresnené)  

 

Poznámky: 

Od všetkých účastníkov sa očakáva účasť na všetkých oficiálnych bodoch programu 
(stretnutia s inštitúciami / spoločnosťami). 

Obedy a večere sú poskytované počas všetkých dní odbornej exkurzie až do záverečného 
podujatia. 

Návštevy sú čiastočne spojené s obhliadkami výrobných hál / dielní, pre všetkých 
účastníkov odporúčame pohodlnú obuv. 

Náklady na ubytovanie a stravu počas odbornej exkurzie v Bavorsku sú hradené spoloč-
nosťou Bayern International (Bavorské ministerstvo hospodárstva, regionálneho rozvo-
ja a energetiky). 

Výdavky za minibar, telefón a iné náklady v hoteli alebo mimo neho si hradia účastníci 
odbornej exkurzie sami. 

Ubytovanie (prenocovanie) je zabezpečené po trase odbornej exkurzie cez Bavorsko, 
vždy v inom hoteli, t.z. účastníci sa z hotelov musia vždy odubytovať a uschovať batoži-
nu v autobuse.  

*Zmena programu vyhradená  *Zmena programu vyhradená  

Pondelok, 18. november 2019                                                                     

Cca. 14:00 Príchod/prílet do Mníchova a následný presun na miesto podujatia
 (informácie budú ešte upresnené)  

TBA Príchod na miesto podujatia     Mníchov 

 Uvodné informačné podujatie  

 Uvítanie a predstavenie účastníkov 

TBA Úvodná prednáška Zväzu pre plastikové a gumárenské stroje  
 (Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen)  

TBA Návšteva firmy KraussMaffei Technologies GmbH               
 (vstrekovanie a reakčné technológie) 

TBA check-in v hoteli, večera a prenocovanie   Mníchov 

 

Utorok, 19. november 2019 

do 08:00 check-out z hotela, presun 

TBA Návšteva firiem v rámci priemyselného chemického  Burgkirchen                              
 parku Gendorf, napr. firmy InfraServ GmbH                                                                      
 (chemický a spracovateľský priemysel)  

TBA Návšteva firmy Brückner Maschinenbau GmbH Siegsdorf             
 (výrobné zariadenia na výrobu plastových fólií)  

TBA Check-in v hoteli, večera a prenocovanie   Mühldorf 

  

Streda, 20. november 2019 

do 08:00 check-out z hotela, presun 

TBA Návšteva firmy LWB Steinl     Altdorf                 
 (vstrekovacie stroje a zariadenia)  

TBA Návšteva a obhliadka vo firme Leistritz                           Norimberg                                         
 Extrusionstechnik GmbH                                                                                  
 (technológia turbín, čerpadiel a extrúzia)                       

TBA Check-in v hoteli, prechádzka mestom, večera                      Norimberg                                                      
 a prenocovanie    


