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Tlačová správa 
 

Najväčší medzinárodný veľtrh železničnej a dopravnej techniky, InnoTrans Berlín: 

Slovenský železničný priemysel opäť úspešne 

na medzinárodnej scéne / Slovenskí študenti 

mimoriadnym vlakom v Berlíne  

 

(Bratislava, 26.9.2018) Od 18. do 21. septembra otvoril svoje brány najväčší odborný medzinárodný 

veľtrh železničnej, dopravnej a koľajovej techniky InnoTrans Berlín. Rekordné štatistiky počtu 

vystavovateľov a návštevníkov potvrdené: 3 062 vystavovateľov zo 61 krajín, z toho 22 slovenských 

firiem, celkom 161 000 návštevníkov a vyše tisícka médií z celého sveta. 

 

Počas štyroch dní sa na InnoTranse prezentoval slovenský železničný priemysel v plnej sile. Úspešne sa 

tu predstavili lídri železničnej branže – Tatravagónka Poprad, ŽOS Trnava, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky,  

členovia AVOKOV - Asociácie výrobcov a opravcov koľajových vozidiel, Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia, Kinex Bearings, ale aj výrobcovia interiérového, exteriérového vybavenia – SEC, EmTest  

a ďalšie firmy, ktoré prezentovali medzinárodnému publiku svoje produkty, služby a inovácie. Po 

prvýkrát sa predstavila spoločnosť Loko Trans Slovakia. „Každý, kto v našej branži niečo znamená, je 

tento týždeň v Berlíne. Pravidelne sa tu stretávame s obchodnými partnermi a nadväzujeme kvalitné 

nové kontakty,“ hovorí riaditeľ AVOKOV, Jozef Poláček, „Zároveň sa pod jednou strechou dozvieme 

všetko o aktuálnych trendoch a novinkách, môžeme sa porovnať s našou konkurenciou,“ dodal Poláček. 

 

18. a 19. septembra navštívili slovenských vystavovateľov aj predstavitelia politiky a hospodárstva. 

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Berlíne, Peter Lizák a nový výkonný člen predstavenstva Slovensko-

nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK), ktorá je aj oficiálnym zastúpením Berlínskych 

veľtrhov v SR, Peter Kompalla, sprevádzali podpredsedu vlády a ministra financií SR, pána Petra 

Kažimíra na Slovenský večer v stánku AVOKOV, kde viedol  rozhovor so slovenskými vystavovateľmi.  

 

Vyše 1 200 slovenských návštevníkov – zástupcov firiem, branžových zväzov a inštitúcií vycestovalo do 

Berlína. Už tretíkrát bol na InnoTrans vypravený mimoriadny vlak, organizovaný SNOPK - v spolupráci 

s Wagon Service travel a SVTS-D, celkom 11 vagónov so 450 návštevníkmi, z toho, vďaka  
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finančnej podpore Ministerstva financií SR a člena SNOPK, Scheidt & Bachmann Slovensko, aj 200 

študentov a pedagógov piatich stredných odborných škôl a Žilinskej univerzity.  

SNOPK, v rámci oficiálneho zastúpenia InnoTrans v SR, poskytlo slovenským firmám, inštitúciám  

a médiám organizačnú podporu pri ich účasti na veľtrhu a návštevníkom vstupenky za zvýhodnenú 

cenu. 
 

Kontakt: Markus Halt, E-mail: halt@dsihk.sk, Tel.: +421 2 2085 0634 

 

 

Príloha: 

• Zoznam slovenských vystavovateľov na InnoTrans Berlín 

• Základné informácie o veľtrhu 

• Popis činnosti SNOPK 

• Fotografie 

 

mailto:halt@dsihk.sk
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Slovenskí vystavovatelia na InnoTrans Berlín 

AVOKOV – Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel, Zvolen 
Činnosť: Asociácia slovenských opravcov a výrobcov koľajových vozidiel pre železnice a mestskú dopravu. 
 
Bel Power Solutions, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
Činnosť: Výroba malých kompaktných spínacích zdrojov a zálohovacích napájacích systémov pre dopravu 
a priemysel.  
 
ELV Produkt a.s., Senec 
Činnosť: Výroba oceľových a betónových stĺpov pre trakcie, osvetlenie, energiu. 
 
EmTest, a.s., Žilina 
Činnosť: Vývoj a výroba informačných systémov pre hromadnú dopravu, manažment dopravy a automatov 
na cestovné lístky. 
 
EVPÚ a.s., Nová Dubnica 
Činnosť: Výskum a vývoj rôznych elektronických komponentov pre železničnú dopravu. 
 
Express Group, a.s., Bratislava 
Činnosť: Železničné, kontajnerové, kamiónové, námorné a riečne prepravy, a tiež služby železničného 
dopravcu, ako aj prenájom vagónov. 
 
HMH, s.r.o., Bratislava  
Činnosť: Vývoj a výroba riadiacich, zabezpečovacích a zobrazovacích systémov. 
 
Kinex Bearings, a.s., Bytča  
Činnosť: Vývoj a výroba valivých ložísk. 
 
Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany 
Činnosť: Železničná výroba, oprava, rekonštrukcia vagónov a preprava. 
 
MOLPIR Funtoro Europe, Bratislava  
Činnosť: Vývoj a výroba audio a video systémov pre vlaky a autobusy. 
 
NES Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica  
Činnosť: Vývoj a výroba riadiacich systémov pre dieselové lokomotívy, automatizačných komponentov  
a komponentov kontrolných systémov v koľajovej doprave. 
 
REGONIK spol. s.r.o., Bratislava  
Činnosť: Vývoj, projekcia, výroba, dodávky a montáž meracej, informačnej a zabezpečovacej techniky.  
 
RONA, a.s., Lednické Rovné 
Činnosť: Cateringové vybavenie 
 
SEC spol s.r.o., Nitra  
Činnosť: Výroba osvetlenia pre koľajovú dopravu. 
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SIMCON, s.r.o., Žilina  
Činnosť: Analýzy, simulácie a riešenia pre logistické dopravné systémy. 
 
Tatravagónka a.s., Poprad  
Činnosť: Výroba nákladných vagónov a otočných podvozkov. 
 
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s., Zvolen  
Činnosť: Oprava motorových vozňov a rušňov, modernizácia električiek, výroba a predaj náhradných dielov 
pre železničné koľajové vozidlá. 
 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava  
Činnosť: Poskytovateľ prepravných služieb akéhokoľvek druhu v koľajovej doprave. 
 
ZLH Plus, a.s., Hronec 
Činnosť: Výroba tvárnej zliatiny. 
 
ŽOS Trnava, a.s., Trnava 
Činnosť: Oprava, modernizácia a rekonštrukcia koľajových vozidiel. 
 
ŽOS Vrútky a.s., Vrútky 
Činnosť: Vývoj, výroba a modernizácia koľajových vozidiel. 
 
ZOS Zvolen s.r.o., Zvolen  
Činnosť: Kúpa, predaj, prenájom a oprava koľajových vozidiel.  
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InnoTrans Berlín, 18. - 21. september 2018 

InnoTrans, ako celosvetovo najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre železničnú koľajovú a dopravnú 

techniku, stavbu tunelov a mostov, je jedinečnou kombináciou kvalitného odborného veľtrhu  

a  víkendového programu pre širokú verejnosť. Odborný sprievodný program veľtrhu zahŕňa množstvo 

podujatí a konferencie na aktuálne témy. Najväčšiemu záujmu odborného, ale aj širokého publika sa 

tešia najmä atraktívne koľajové exponáty, prezentované na exteriérovom koľajisku, v blízkosti 

výstavných hál. Rekordné štatistiky InnoTrans 2018: 3 062 vystavovateľov zo 61 krajín, celková výstavná 

plocha 200 000 m2, z toho 3 500 bm koľajiska, 161 000 návštevníkov zo 140 krajín, vyše 1 000 zástupcov 

médií z 50 krajín a oficiálne delegácie z celého sveta. 

 

 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, založená v roku 2005 v Bratislave, je fórom 

nemeckých a slovenských firiem. Komora zastupuje záujmy vyše 440 členských firiem, ktoré na 

Slovensku zamestnávajú 122 000 pracovníkov a dosahujú obrat v hodnote 27 mld. eur. SNOPK patrí  

k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr.  

SNOPK, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych a Norimberských veľtrhov v SR, poskytuje bezplatné 

informácie, poradenstvo a organizačnú podporu slovenským vystavovateľom a návštevníkom, a tiež 

vstupenky za zvýhodnenú cenu. SNOPK oficiálne zastupuje aj Saské hospodárstvo v SR. 

Viac na www.dsihk.sk/sk/veltrhy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsihk.sk/sk/veltrhy
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Foto InnoTrans Berlin 2018 
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Foto:   
č. 1., 3.- 12. © SNOPK 
1. Pred výstaviskom Messe Berlin Nord  
2. © Messe Berlin – InnoTrans výstavisko exteriér 
3. Delegácia na stánku AVOKOV, zľava: Peter Kompalla - konateľ SNOPK, Martin Vozár - predseda 
predstavenstva a GR ZSSK Cargo, Peter Kažimír - podpredseda vlády a minister financií SR, Peter Lizák – 
veľvyslanec SR v Nemecku 
4. Slovenský večer na stánku Avokov 
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5.-7. Tatravagónka a.s. – stánok, vagóny koľajisko  
8. SEC spol. s r.o.- vpravo: konateľ Ladislav Vachal, Ing. CSc. 
9. EmTest a.s.  
10. Loko Trans Slovakia s.r.o. 
11.-12. ŽOS Vrútky a.s. – stánok, vagón koľajisko 
13.-14. © Wagon Service travel – Mimoriadny vlak so študentmi na InnoTrans  
  
 

 

 


