
 

 

 

   

 
TLAČOVÁ SPRÁVA        

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Termín konania: Gardenia, Domexpo 19. – 22. 4. 2018 

22. 4. 2018 
od 9.00 do 18.00 
od 9.00 do 16.00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex v Nitre; www.agrokomplex.sk 

Organizátor: Gardenia, Domexpo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra 

Štatistiky 2017: 314 vystavovateľov a spoluvystavovateľov 
16 720 m2 obsadenej výstavnej plochy 
46 184 návštevníkov 

Vstup pre médiá - Press Centrum: Vstup od Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lužbeťák, MBA M: 0911 200 649 
E: luzbetak@agrokomplex.sk  

 

2. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA 
 
GARDENIA: 
Každého návštevníka privíta najväčšia ponuka záhradníckych firiem na Slovensku – balkónové kvety, letničky, 
okrasné dreviny, ovocné stromy, záhradné nábytky, grily, skleníky, skalničky, kaktusy, hnojivá, čističky 
odpadových vôd, záhradná keramika, cibuľoviny, citrusy, palmy, záhradné krby, záhradné altánky, okrasné 
trávy, záhradné náradie, záhradné plastiky, pracovné odevy, prútený tovar či exotické rastliny. 
 

DOMEXPO: 
Naozaj bohatá ponuka komplexnej stavebnej výstavy môže priviesť všetkých návštevníkov aj počas tohto 
ročníka o krok bližšie k domu snov. Domexpo bude aj tento rok výstava, kde každý návštevník získa okrem 
ucelených vedomostí z oblasti stavebníctva aj priestor pre konzultácie na stavbu svojho vysnívaného domu 
priamo s vystavovateľmi. Stavebná výstava sa nezaobíde bez ukážok konkrétnych riešení vo výstavbe domov 
a záujemcovia budú môcť nabrať inšpiráciu. Zastúpení na výstave budú výrobcovia a predajcovia 
nízkoenergetických stavieb, garážových brán, biokrbov, celulózovej izolácie vzduchotesných systémov, 
saunového i kúpeľňového sveta a mnoho ďalších.  
 
13. ročník výstavy DOMEXPO bude spojený s výstavou pre fotovoltiku a solárnu techniku. V dňoch 19. – 22. 4. 
2018 sa tu budú prezentovať všetci, ktorým záleží na napredovaní využívania čistej energie v našich 
domácnostiach.  
 
Projekt „Zelené podzoborie“ predstavuje novinky týkajúce sa odpadového hospodárstva, prezentuje 
bioprodukty spojené s ochutnávkou lokálnych producentov a predstavuje návštevníkom prvky zelenej 
architektúry – slamený dom. 
 
Väčší záujem o využívanie solárnej energie v domácnostiach sa očakáva vďaka projektu pod názvom „zelená 
domácnostiam“, ktorý realizuje vláda SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. 
Prostredníctvom tohto projektu sú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých 
zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch a práve táto výstava 
bude ideálnym miestom na stretnutie širokej verejnosti s odborníkmi a zazmluvnenými realizátormi 
spomenutých inštalácií. 
 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/media/akreditacia/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk


 

 

 
 
 

GARDENIA – MEDZI PAVILÓNMI A – B A PAVILÓN F 
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV 
Ukážky kombinácií výsadieb, kvetín a drevín do mobilných nádob. 
Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaže pre deti v roku 2018, téma : Čaro našej prírody 
Odborná poradenská služba 19. – 22. 4. 2018 
 
Rez ovocných drevín – praktické predvádzanie ukážok, pestovanie a ošetrovanie ovocných drevín 
Inštruktor: Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ 
Denne: o 10.00, 14.00, 16.00 hod. 
 
Pestovanie kvetín a okrasných drevín 
Radí: Ing. Katarína Kettmannová 
Denne: 9.00 – 16.00 hod. 
 
Pestovanie, ošetrovanie, rozmnožovanie skalničiek 
Radí: Ing. Alžbeta Gromová, CSc. 
Denne: 9.00 – 16.00 hod. 
 
Klub kaktusárov Nitra – prehliadka kaktusov a sukulentov  
SPU botanická záhrada Nitra – expozícia tropických a subtropických rastlín 
Entotera – živý exotický hmyz, mušle, koraly, preparovaný tropický hmyz 
Lesy SR, š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok 
Citrus klub Košice 
Ukážka tradičných remesiel: výroba šperkov z polodrahokamov, rezbár, kováč, keramikár, razenie mincí, maľba na hodváb, 
výroba krpcov. 
 
BONSAI GALLERY 
Stále viac ľudí sa zaujíma o živé umenie, ktoré spája pestovanie, tvarovanie a prezentáciu stromov v originálnej keramike. 
Tradičná jarná výstava Gardenia v Nitre odprezentuje unikátne bonsaje. Bonsaj Gallery bude štylizovaná do klasickej 
bonsajovej výstavy s jedinečným 500 ročným tisom z najsevernejšej časti Japonska. Tento jedinečný bonsaj, unikátny strom 
v rámci Európy, bude umiestnený v tradičnej japonskej záhrade. Súčasťou výstavy bude bonsajová sobota, počas ktorej sa 
odprezentujú viacerí progresívni domáci aj zahraniční bonsajisti. Súčasťou demo tvarovaní bude diskusia ohľadne 
pestovania, tvarovania a poznatkoch o práci s bonsajmi a prezentácia vystavených stromov. 
Nahliadnite spolu s nami do tajov profesionálnej bonsajistiky, unikátnych stromov z Japonska, Kórei a z domácej bonsajovej 
produkcie. 
 
Program Bonsai Gallery 
9:00  
Zahájenie výstavy predstavenie hostí, prezentácia tvarovaných stromov. 
9:30 – 12:00  
DEMO 
Michal Zbončák,(Bonsai museum Isabelia, Idea Bonsai) 
Lubo Donoval, (Bonsai museum Isabelia, Idea Bonsai) 
Sandor Papp, (Marczinko Bonsai) 
Marek Hekrle, (AIZEN japonská záhrada) 
Ladislav Bakay /Moderátor/ 
12:00 – 13:00  
Prezentácia výstavných stromov /Matej Jasenka/ – sprievodné podujatie prezentácia výstavných stromov. 
13:00 – 16:00  
DEMO 
Michal Zbončák, (Bonsai museum Isabelia, Idea Bonsai) 
Lubo Donoval, (Bonsai museum Isabelia, Idea Bonsai) 
Sandor Papp, (Marczinko Bonsai) 
Marek Hekrle, (AIZEN japonská záhrada) 
Ladislav Bakay /Moderátor/ 
16:00 – 17:30  
Diskusia o tvarovaných stromoch 
 
 



 

 

 
 

DOMEXPO – PAVILÓN A 
 
19. 4. 2018, štvrtok: 
Prednáškový priestor Pavilón A, stánok číslo 12  
10:30-11:00 Mixtura: „Prírodné alternatívy spevnených plôch bez zásahu do životného prostredia (100% recyklovateľné a 
vodopriepustné materiály)“ 
Prednášateľ: Ing. Marta Konczová 
11:00–11:30 Cech strechárov Slovenska, „DELTA FASSADE COLOR - nové estetické stvárnenie odvetraných fasád s 
otvorenými škárami“ 
Firma: Dörken SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 
Prednášateľ: Ing. Ivan Valent 
11:45–12:30 SAPI, „ Budúcnosť malej energetiky na Slovensku“  
Prednášateľ: Peter Uhlík SAPI/Solárny dom 
13:00–13:45 Cech strechárov Slovenska, „Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných 
konštrukciách“ 
Prednášateľ: Marián Pogran, JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, ČR (technická kancelária JUTA Slovensko, Nitra) 
14:00–14:30 Stavebná komora Slovenska, „Nepodceňujme prípravu a realizáciu zateplenia“ 
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR  
14:45–15:15 Cech podlahárov Slovenska, „Vhodnosť podlahových krytín na podlahové vykurovanie“ 
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS 
15:30–16:00 Cech maliarov Slovenska, „Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov a 
techník z praxe“ priamo na stánku č. 11D 
16:15–16:45 Cech kachliarov Slovenska, „Nová norma na krby“ 
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov 
17:00-17:30 Komora kominárov Slovenska, „Zákon o Komore kominárov Slovenska 161/1998“  
Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska 
 
20. 4. 2018, piatok:  
Prednáškový priestor Pavilón A, stánok číslo 12  
10:15-10:45 ZERO WASTE Slovakia, prezentácia o živote bez odpadu 
Prednášateľ: Petra Slezáková 
11:00–11:45 Cech strechárov Slovenska, „DELTA FASSADE COLOR - nové estetické stvárnenie odvetraných fasád s 
otvorenými škárami“ 
Firma: Dörken SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 
Prednášateľ: Ing. Ivan Valent 
12:00–12:30 Cech kachliarov Slovenska, „Nová norma na krby“ 
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov 
12:35-12:50 Zelené Podzoborie, „Prezentácia projektu“ 
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon 
13:00–13:45 Cech strechárov Slovenska, „Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných 
konštrukciách.“ 
Prednášateľ: Marián Pogran, JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, ČR (technická kancelária JUTA Slovensko, Nitra) 
14:00–14:30 Stavebná komora Slovenska, „Je potrebný stavebný dozor pri výstavbe rodinného domu?“ 
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR  
14:45–15:15 Cech podlahárov Slovenska, „Nové trendy v podlahách: Vinylové podlahy, terasové dosky, drevo vs. 
kompozitný materiál“ 
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS 
15:45–16:30 SAPI, „Čo by mala domácnosť vedieť pred realizáciou (laická prednáška – technika a legislatíva)  
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk 
16:45–17:30 Cech maliarov Slovenska, „Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov 
techník z praxe“ - priamo na stánku č. 11D 
 
21. 4. 2018, sobota: 
Prednáškový priestor Pavilón A, stánok číslo 12  
10:30-11:00 Mixtura, „Prírodné alternatívy spevnených plôch bez zásahu do životného prostredia ( 100% recyklovateľné a 
vodopriepustné materiály)“ 
Prednášateľ: Ing. Marta Konczová 
11:00–11:30 Komora kominárov Slovenska, „Požiarny zákon 314/2001 Z. z.“ 
Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska 
11:45–12:30 SAPI, „Čo by mala domácnosť vedieť pred realizáciou (laická prednáška – technika a legislatíva)“  
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk 



 

 

12:45–13:15 Cech maliarov Slovenska, „Spoločnosť Strawbuilding a produkt wetBLOK“ 
Prednášateľ: Slávka Veselá 
13:30–14:00 Stavebná komora Slovenska, „Je potrebný „drahý“ vykonávací projekt na výstavbu rodinného domu?“  
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR  
14:15–14:45 Cech podlahárov Slovenska, “Vhodnosť podlahových krytín na podlahové vykurovanie“ 
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS 
15:00 – 15:30 Cech kachliarov, „Pec, krb alebo sporák v nízkoenegretickom dome“ 
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov 
15:45–16:30 SAPI, „Návratnosť fotovoltiky v rodinnom dome - Budúcnosť malej energetiky na Slovensku“ 
16:45-16:55 Zelené Podzoborie, “Prezentácia projektu - hodnoty a rozvojové možnosti Podzoboria“ 
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon 
16:55-17:15 „Zdravé domy a zdravé záhrady“  
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon 
 
22. 4. 2018, nedeľa: 
Prednáškový priestor Pavilón A stánok číslo 12 
10:15:10:45 Cech podlahárov Slovenska, „Nové trendy v podlahách: vinylové podlahy, terasové dosky: drevo vs. kompozitný 
materiál“  
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS 
11:00–11:30 SAPI, „Návratnosť fotovoltiky v rodinnom dome“  
11:45–12:15 Komora kominárov Slovenska, “Vyhláška 401/2007“ 
Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska 
12:30–13:00 Cech maliarov Slovenska, „Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov 
techník z praxe“ priamo na stánku č. 11D 
13:30–14:00 SAPI, „Ako najlepšie môže zhotoviteľ využiť program Zelená domácnostiam (odborná prednáška pre 
zhotoviteľov)“  
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk 
14:30–15:00 Stavebná komora Slovenska, „Najčastejšie chyby pri obnove bytových domov“ 
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR 
 

3. ROZDELENIE PAVILÓNOV  
F GARDENIA A DOMEXPO 

VpE GARDENIA B DOMEXPO 

VpF GARDENIA C DOPLNKOVÝ PREDAJ 

 

4. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 4€ Parkovací lístok pre osobné auto: 4€ 

Vstupné zľavnené: 2€ Parkovací lístok autobus: 20€ 

Vystavovateľský preukaz: 5€ Parkovací preukaz parkovisko AX: 10€ 

Parkovací preukaz areál: 20€   

 
Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu.  
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.  
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S. 
 
Voľný vstup: 
Deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov veku) v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom). 
 
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo 
ŤZP/S spolu s preukazom totožnosti. 

 
Parkovanie pre návštevníkov 
 
Počas výstavy Gardenia a Domexpo 2018 budú vstupy do areálu pre návštevníkov cez brány B2, B6 a hlavné 
pokladne pri pavilóne F. Parkovanie pre návštevníkov bude na parkoviskách P10, P11 a bude sa dať parkovať aj 
vo vnútri areálu. Vstup pre autobusy bude cez bránu B2. 

 
V Nitre dňa: 11. 4. 2018  


